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PEDMLUVA.

Vlastním jádrem práce, jejíž první knihu tuto pedkládám^e,

jest podrobné vylíení djin eských v letech 1300—1320. Takový

výsek pomrn krátkého období z dlouhého pásma djin národních

mívá píchu jakési náhodné libovle, nejde-li o prostou studii,

urenou odborníkm; a kniha naše hledá opravdu i jiných tená.
Proto jest zajisté teba ospravedlniti aspo nkolika slovy úvodními

volbu a tsné ohraniení látky.

První léta trnáctého vku poutají k sob mocn zájem náš

pedevším proto, že jsou takka pedlem obou rod panovnických,

které urovaly ve stedovku osudy státu eského, ten i onen svým
zpsobem. Pemyslovci, vzešlí pirozen ze slovanského prostedí

zem, vytvoili stát eský; oni zabezpeili jeho .svéráznou platnost

a moc vi sousední cizin, dbali však zárove i toho, aby se jejich

národ pevn vtiskl do velikého spoleenstva kesanstva západního.

U Lucemburk, jejich ddic, bylo jinak. Je sem zavál náhodný

náraz okamžiku a šlo naopak o to, zda se nová dynastie, vysplá

v daleké cizin, dosti bezpen vkoení do zem eské. A nebylo to

vru snadné. Zrak prvních Lucemburk byl jakoby neodolatelnou

silou miinovolného stesku znova a znova stáen zpt k románskému
západu a osudová tragika djin eských nadto chtla tomu, že práv
ve chvíli, kdy kouzlo této nostalgie pece osláblo a nová dynastie

v Cechách poctiv domácnla, prudký var hnutí husitského ji národu

znova odcizil. Tento sounirak rodu lucemburského leží ovšem daleko

mimo dosah naší knihy ; ona vede tenáe jen až ktm letm, v nichž

se ustálil ráz vlády prvního panovníka této ady, krále Jana, tak,

že bylo zjevno, kolik z velikého ddictví moci pemyslovské v jeho

rukou \^skutku utkvlo.



VI

Podkladem práce jest tedy doba velmi pohnutá, ale nad jinc

vhodná za stanovišt k dalekým výhledm vped i nazpt. Nebo
jako ze strmé výšiny lze odtud oceniti i staletý výkon státotvor-

ného úsilí Pemyslovc i pedpoklad}^ na nichž pak spoinula doba

pedhusitská. Rod porýnských hrabat nevystidal ovšem starou,

domácí dynastii v Cechách bezprostedn ; vraždu olomouckou dlí

od píchodu mladikého krále Jana nkolik divoce zxdených let,

v nichž také potomstvo Rudolfa Habsburského a Menharta Tyrol-

ského se snažilo zasednouti na osielém trn eském, a rušné udá-

losti práv tohoto ptiletí se vtiskly v pamt našeho lidu nad jiné

draznji. Vdecká revise všeho toho jest tedy úkol jist vdný a

to tím spíše, že posk^^uje pevýhodného východiska i k poznáníád
ústavních a spoleenských. Odkrývají vysoko vzduté vlny tehdejšího

života v Cechách pozornému oku nejednu díve ztajenou spodinu

vnitního vývoje a prozrazují zejména jasn jeho dvojí význaný
rys: oligarchické snahy panstva zem.ského, srstajícího v pevnou

skupinu stavovskou, a smlé nábhy nm.eckého patriciátu, který se

tlail žádostn po bok panstvu a rovnž hoel touhou po moci.

Výbojné sklony té i oné skupiny, urozené i plebejské, nezrodilo

ovšem teprve boulivé mezivládí; zrály již v dob pemiyslovské

a mohutnly ve stínu moci Icrálovské tím více, ím výše ona vyrstala

na výsluní c\Topského významu. Pravá však síla zbujnlého podrostu

se ukázala teprve, když náhle se skácel pyšný kn:en a no\^ stromek

královský, z ciziny pesazený, nemohl hned \yplniti jícen veliké vý-

vrat. To byl okamžik, kdy zápasu jednotlivých skupin o podíl na

moci ve stát pibylo prudkosti nebývalé, kdy i postavení panovní-

kovo vi nim se valn pozmnilo a kdy všecek poádek zemský

nabýval nových základ.

V souvké Evrop se setkávám-C ovšem i jinde s podobnými pe-

suny, a jejich výsledek, dualistický stát stavovský, dlící moc veejnou

mezi panovníka a obec zemskou, pevnji spiatou, jest pro pozdní

stedovk stejn význaný, jako jest význaný pro stedovk raný

drsnjší stát feudální. Ústa\Tií vývoj eský ukazuje ve smru
tom vskutku tolik rys obecných a typických, že bylo možná hledti

na prost jako na vc zákonité nutnosti a pezírati dosah dynasti-

ckých pevrat v jeho prbhu; bylo s vážné strany dokonce vy-

sloveno mínní, že ani v^nriení Pemyslovc nelze piznati valné

ceny pi periodisaci eských djin.



VII

Než zdá se pece, že takové podceování osudných nahodilostí

poHtického života a takové zanedbávání jejich tsné souvislosti s vý-

vojem institucionálním nám vskutku zavírá bránu ke mnohým d-
ležitým poznatkm. Jak daleko od sebe se na píklad rozbhly, a to

v smr zcela protivný, ústavní ády monarchie francouzské a státu

eského v pozdním stedovku i v dob nové, A pece se jevila ješt

na poátku 14. vku tolikerá shoda jejich vývojových smrnic a knize

naší bude nejednou se toho dotknouti. Opravdu urovala odchylné

osudy obou stát, pitisknutých se západu i východu na širokou ob-

last jazyka nmeckého, valnou mrou jenom náhoda, že totiž ve

Francii rod Kapetv mohl bez perušení roz\ajeti silnou tradici dyna-

stickou a sbírati v jednotné eišt národní sílu, kdežto v Cechách

náhlou záhubou domácího rodu byl koen m.onarchického cítní

pedasn v hloubi zrann a síly stavovské tím úinnji uvolnny.

Snaha po obecném a co možná výstižném ocenní tchto složek

a sil, které v prvních letech 14. vku tak mocn psobily na další bu-

doucnost našeho národa, zpsobila, že se práce naše po mnohých
stránkách vynikla tsným poutm vlastního thematu. Zejména

dvé pr\aiích kapitol pináší adu obšírných úvah o hospodáských,

spoleenských i ústavních pedpokladech doby posledních Pemy-
slovc a zabíhajíc namnoze hluboko nazpt do starší minulosti,

tvoí jaksi úvod k událostem následujícím. Úvod ten ruší snad

ponkud soumrnost celku a bude na obtíž tenái, zlákanému jen

barvitostí djinných píbh, vskutku však jest nezbytný. * Nebo
jen dkladná retrospektiva rázu obecného dává úelný podklad

osobitému pochopení významných zmn, které pinesl poátek
14. vku.

Retrospektiva ta nemohla se ovšem vyhnouti mnohým sporným

otázkám zásadním, vskutku však nešlo nikterak o to, aby snad

pinášela soustavný nástin starších djin eských, právních i spole-

enských, který by pojednával o všech kusech s žádoucí úmrností

a v obv\'klém postupu. Takového cíle byl autor vru dalek a podává

v úvodních tch kapitolách spíše jen voln spiatou kytici rozliných

posteh a vývod, jež jsou podle jeho soudu zvlášt dležitý k po-

chopení toho, co následuje.

Ale celku práce se tím vším dostalo ponkud obojetného rázu:

jest nkde monografií, jinde však nikoliv, a vc ta psobila i na její

úpravu a zejména na doložení vdecké. Odborníl<: pozná bez obtíží
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v kolika dležitých kusech jsou naše vý\'ody podmínny prací bada-

tel starších nebo novjších, a vznikaly tém všude za pímého
studia pramen pvodních

;
pesné sútování závislostí tch a rovnž

i hromadné vypoítávání doklad pramenných bylo by však zatížilo

knihu mnohem více, než se zdálo úelným, hledlo-H se k tomu,

že není psána jen pro odborníky. Proto uskrovnili jsme poet poznámek

a vbec uený aparát co nejvíce, v nadji, že bude možná zdvodniti

jinde, a to soustavn a odbornji, aspo nkterá tvrzení, odchylná

od názor obecn platných.

Pi práci své požíval autor úinné pomoci a. pátelských pokyn
nkterých badatel, jimž tuto dík svj vyslovuje ; zejména pak jest

zavázán díkem svému obtavému mistru a uiteli Jaroslavu Gollo\d

a milému píteli Josefu Pekaovi. V otázkách jazykových cenné

opory mu poskytli zejména Dr. Oldich Hujer a Dr. Miloš Weingart.

V PRAZE, v prosinci 191G.

Josef Šusta.



I.

Groše pražské.

Již záhy ve stedovku, sotvaže kesanské poítání let

vrostlo pevn do vdomí obecného, vítávalo jakési slavnostní na-

ptí první rok nového století, jasného výrazu se pocitu tomu

však dostalo teprve roku 1300, když Bonifác Vlil. velikým ju-

bileem drazn pipomnl lidstvu sekulární okamžik. Po celý

rok se tehdy stékaly do íma z nejvzdálenjších kraj davy,

dychtivé neobyejných milostí duchovních, a po prvé po plném

tisíciletí se opt tísnil v kruhu zvtralých hradeb Aurelianových

zárove veškeren orbis latinus. S houfy tažného ptactva srov-

nával básník poutníky, kteí si odnášeli z vného msta dojmy

vskutku silné, šííce daleko široko vypravování o nepetržitém

vlnní lidu na most Andlském, v ulicích i basilikách ímských.

Mnohý z nich si povšiml únavy klerik postavených u hrob
apoštolských, kteí nestaili od rána do veera hrnouti s misek

obtních drobné denáry a bílé turnosy do vak, putujících pak

den co den do sklep toskánské banky rodu Spini. Jiným
utkvly v pamti turnaje, které v samém peddvoí sv, Petra s hlu-

nou nešetrností k svatému místu strojil nepot papežv, Loffrido

Gaetani, mladík, jemuž satek s povstnou falckrabinkou Piti-

glianskou dal hotové království ped branami íma a v jehož

službách guelfská milice touže dobou tak hrozn pustošila jižní

Toskánu.
Triumf moci papežské, která po dlouhých a krvavých

bojích práv dokoneného století vítzn zastínila všecku církev

a kesanstvo západní, se zrcadlil v nádhee a sebevdomém
postoji papežov, když, žehnaje z loggie lateránské sklonným

Susta, Dv5 knihy pských djin I. 1



hlavám tisíc, záil drahokamy jako východní sultán a s novou

tiarou o tech zlatých kruzích na hlav se je\dl pánem knížat

i král. Než pes veškeru slávu jubilea vanula z íma pece ná-

lada spíše ponurá a pedtucha nových, osudných zmatk, fflavn

vznešenjší poutníci, jako byl bohatý opat bevnovský, pan

Bavor, pinášeli z pohostinných klášter italských divné zprávy'

o tom, jak v ím a vbec po Vlaších šeptají, nkde však i nahlas

tvrdí, že papež, velebný staec hrozného pohledu, není le bídný

simoniak a vetelec, který dábelskou lstí piml svatého ped-
chdce k neplatné abdikaci, aby ho pak kdesi v horách tajn
umoil v žalái. Tebas se jeho obrazy stkvly na pilíích ko-

stelv a stíbrné sochy s jeho podobou na oltáích, jest Bonifác

prostý rouha, nevrec a posel Antikristv, který dotud zplodil

jen zlé války na zemi i na moi a vzbudí ješt hroznjší.

Nebo již po druhé uvítal posly nového krále ímského, Al-

brechta, s posmchem a urážkou, dokládaje ped tváí všeho

dvora, že mu Albrecht není než vrolomným vévodou, který

zabil svého pána, Adolfa Nasovského. Do nejdelší smrti se mu
prý nedostane papežského potvrzení, nezekne-li se všech ná-

rok císaských na stední Itálii, kde papež sám mínil založiti

ddiné panst\d svých nepot.

Ob hlavy kesanstva, papež i král ímský, stály tak ve

stínu hrozných žalob, obviujíce se navzájem z usurpace a vraždy

pedchdcovy, takže se v nejednu mysl tiskla obava, zda již

v nejbližších dnech nevzplanou znova úporné boje, veškeré ke-

sanstvo ve zmatek vrhající, v jakých ped padesáti lety utonula

vláda posledního korunovaného císae, Fridricha Štaufského.

Do zemí eských zmatené vypravování poutník pinášelo

zprávy ty ovšem jen jako náhodný ohlas vcí vzdálených, o nichž

nikdo nemohl tušiti, že se v nkolika málo letech prudce a pímo
dotknou samého království, a že práv spolené nepátelství

proti králi eskému pivede v svorný soulad papeže Bonifáce

s králem Albrechtem. Toho nemohl pedvídati v Cechách roku 1300

opravdu nikdo a nadto dojmy, pinášené z daleké ciziny, ustu-

povaly nepochybn v záptí vcem mnohem bližším. Nebo
také na domácí pd se nové století pihlásilo událostmi, jež byly

sto, aby zvíily všecek život v zemi. Hned z jara se totiž vdlo
o chystaném druhém satku králov s mladikou knežicí polskou

a velikém tažení, v jehož ele Václav II. sám chtl vytrhnouti



do Hnzdna, aby si na hrob sv. Vojtcha vstavil na hlavu druhou

korunu královskou. A ješt se vojsko nezaalo ani polem sbírati,

an zemi vzrušil jiný úmysl neklidného pano^míka, novota,

jež se mocn dotkla všech, bohatých i chudých. Na dvore krá-

lovském v Praze se vyskytlo nkolik Vlach, lidí zejm vel-

možných. Mli dlouhá jednání v komoe, objíždli mincovny

po zemi, zakoupili se v Praze i v Brn, a v brzku se zvdlo, že

cizinci pišli zaraziti novou minci, jaké tu dotud nebylo. Minci

nejen plného zrna a nezvykle tžkou, nýbrž takovou, aby byla

vná. Ve všech zemích královských, jak v Cechách a na Mo-

rav, tak i v Krakovsku a v ostatních údlech polských, kde vládl

Václav II., mla rovnou mrou platiti a to nejen po krátkou lhtu
nkolika msíc, jako mince dotavadm', nýbrž trvale. Nové groše

bude každému volno po léta chovati v truhlách a picházeti s nimi

na všechny trhy, a nebude nutno znova a znova je mnit se ško-

dou za denárky novjšího ražení.

Tomu, kdo pohlíží na tuto událost s výše složité budovy novo-

dobého života hospodáského, není ovšem snadno vystihnouti

dosah i smlost rozhodnutí Václavova a pochopiti obecné na-

ptí, které vítalo první bílé groše, když se v ervenci roku 1300

vskutku rozbhly z mincovny pražské po zemích eských. No-
vota se nám jeví ímsi samozejmým anebo leda vcí podružnou,

u níž jen odborníku numismatikovi jest déle se zastaviti. A pece
šlo tehdy o veliký pevrat hospodáský a neobyejn plodné za-

konení dlouhého vývoje, který prozíravá odvaha vynikajícího

krále smle urychlila.

Zaražení mince grošové Václavem II. bylo inem opravdu
sekulárním, kterým se nové století v naších djinách zaínalo

význan a psobiv a který íši eskou posouval mocn do po-

pedí v kruhu sousedních zemí. Ale chceme-li skutenost tu ádn
osvtliti a spolu se i ponkud sblížiti s ovzduším eským za vlády

posledních Pemyslovc, jest nám podstoupiti nejprve trochu úvah
pedbžných ; zejména jest teba uvdomiti si jasn dosah psob-
nosti penz a drahého kovu v tehdejším život naší vlasti a do-

tknouti se i jiných otázek obecných, s tím souvislých.

Jest známo, že století tinácté, které vláda Václava II. uza-

vírá, zemím eským pineslo obecný a pronikavý posun všech

ád životních. Jeho podstatným rysem byl pechod od hospo-

dáství naturálního k hospodáství penžnímu. Peníz, dotud jen



vzácný host, zobecnl tehdy i v Cechách zcela jako všemocný

prostedkovatel nejrozmanitjších vztah a vzájemných závislostí

hospodáských, pronikaje \átzn do nejodlehlejších kout kraje

a do všech oblastí životních. Jaké úinky mlo vítzství to na

ústroj spolenosti národní a na moc státní? Máme je vítati jako

veskrze kladný úspch kulturní i mlo také stránky stinné,

osudné?

Nmecký uenec Jií Simmel v znamenité knize vnované
filosofickému ocenní penz vytýká drazn, že peníz bývá

tém všude neodolatelným prkopníkem svobody, tebas byl

tak asto proklínán jakožto \'ýiaz lidských nerovností. Nebývá
pokrok sebeurení jednotlivc v rámci družného -života vždy pod-

mínn hned dokonalým setesením dotavadních závazk
;
prostá

zmna jejich pináší mnohdy také podstatné uvolnní, když na místo

výkon, poutajících služebného lovka nerozlun k uritému
ádu životnímu a takka pohlcujících jeho osobnost, nastupuje

závislost, která žádá snad stejné nebo i vtší námahy, ale ne-

chává podízenému pes to více svépráví a volnosti pi volb
prostedk.

A takovou zmnu pináší pem'z, an zužuje vzájemný pomr
pána a poddaného v prosté dávání a braní njakého potu
mincí. Plat je sice také projevem závislostí, ale pouto skuté

z drahého kovu jest pece daleko ohebnjší jakéhokoliv pouta

jiného. Kdo mže osobní služby nebo pírodní dávky, k nimž

jest vázán, zmnit reluicí v pouhý úrok, stává se nepochybn
více pánem své b5d:osti, než jím byl dotud, nebo jeho zá-

vazek se pak jeví mimodk spíše reálným bemenem produkce

než osobním poutem. Obecné užívání penz v život hospodá-

ském uvádí lovka sice do vtší zá\'islosti na trhu a vbec na

smnném ádu spolenosti, ale odosobuje jaksi jeho povinnosti

a mní je v mén ponižující. A také pán, který pijímá peníz

místo robot, služeb, desátk a jiných naturálních podíl na cizí

práci, cítí uvolnní ; nebo žádný jiný majetek a dchod nepo-

nechává vlastníkovi tolik svobody. Jen drahý kov skrývá v sob
m.ožnost, užíti zisk panování nad jinými kdykoliv a kdekoliv,

a teprve penžní hospodáství dovoluje, aby majetek a vlastník

žili daleko od sebe, každý podle svých zvláštních zákon a zvyk

;

žádá sice asto vtšího naptí pracovního i duševm'ho, ale uvol-

uje osobnosti. V jeho rámci nabývá jednotlivec nepochybn



vtší možnosti, aby si volil vlastní tempo pracovní a není aspo
denním životem tak pevn pipoután k m-itým osobám, v jejichž

podruí se náhodou zrodil. Peníz jest mocný klín, trhající mnohé
laskavé a vlídné pomry patriarchální, jejichž pvab a kouzlo

ostatn vídávají zejmji oi panstva než oi poddaných, ale

klín ten razí zpravidla bezpen cestu demokratickému sebe-

urení porobených.

Potud Jií Simmel, a tážeme se mimodk, Ize-li pravdivost

jeho obecné úvahy doložiti také vývojem národní spolenosti

eské v 13. vku, kdy se i u nás peníz ujal vlády v hospodáském
život.

Kdybychom setrvali pi názoru na djiny eské, jemuž se do-

stalo klassického vyjádeni v díle Palackého, musili bychom to

ovšem popíti. Palacký posuzoval dobu posledních Pemyslovc
Ybec se zejmým pímskem trpkosti. A ta byla zavinna nejen

žalem nad tehdejším vzrstem nmeckého živlu v Cechách, nýbrž

také domnnkou, že v 13. vku i obecná svoboda lidu našeho

utrpla osudnou pohromu. Palacký uznával sice, že vznikf^m

mst a skvlých hrad veškeren život v zemi zbohatl, vil
však, že zárove podle cizích vzor pvodní demokraticky'' ústroj

našeho národa ustoupil tuhému kastovnictví ,,feudálnímu", které

vedlo znenáhla ale jist k úplné porob lidu venkovského, dotud

svobodného. Vlivemx germánské panovanosti pohynula prý tehdy

v Cechách ^TOzená laskavá povaha slovanských ád a veškeré

další zlo i osudné sklony našich djin mly v tomto pevratu
svj koen.

Odborné badání otáslo ovšem již nejedním základním ka-

menem tohoto názoru. Nevíme v idyUu pvodního mírumi-

lovného a rab neznajícího Slovanstva tak pevn, jako v ni

vUa generace vyiostlá za ervánk liberalismu, kdy v pravku
byl vbec spatován zlatý vk demokratické rovnosti lidstva,

ješt nezkaženého šlechtickými pedsudky a výsadami. Víme
dobe, že již pvodní ústroj slovanský znal tuhé rozdíly svo-

body i nesvobody a že nadto dávno ped 13. vkem cizí zízení

spoleenská mla znaný vliv na vývoj státního života u nás.

Než pes to prese všechno nkteré základní rysy nazírání Pa-

lackého na dobu posledních Pemyslovc utkvly tak pevn
v našem písemnictví, že brání spravedlivému a správnému oce-

nní velikého vku, kteiý zajisté pinesl mnohou pronikavou



zmnu spoleenského bytu v zemích eských, ale nezpsobil zde

nikterak vzrst nesvobody, nýbrž naopak umožnil rychlý vznos

tíd nejtíže porobených. Ze tomu tak vskutku bylo a že

i v echách peníz byl nejmocnjším prostedkem postupu

k vtší svobod a podstatnému uvolnní všech z tradicionální

svázanosti vzájemné, toho dkaz bude pedevším úlohou ná-

sledujících stránek, které nás snad zavlekou na daleké stezky

poboné, ale pivedou tím bezpenji k dležitým pedpokladm
celého thematu.

Ustrojení spoleenské, jaké nám v zemích eských ukazuje

pozdjší stedovk poínaje od století tináctého, má vskutku

mnoho rys, jež se mocn protiví našemu požadavku lidských

práv a rovnosti oban ve stát. Základní jeho myšlenku postihl

velmi názorn Petr Chelický ve spisku ,,0 trojím lidu". Veliký

písmák jihoeský tu zdvihá zásadní odpor proti skutenosti, že

obec kesanská, stmelená v jedno krví Kristovou, opravdu jest

roztržena v tré, protože dva stavy \'yšší potu jen skrovného,

knží a bojovníci, se stavjí mimo ostatní lid, ba nad nj, jakoby

zvláštní národ vyšší. Vozí se piý na chudých bratích a tisknou

je tak, jako by všichni nebyli údové jednoho a téhož tla, nýbrž

jako b}^ klerikové a ozbrojenci byli ,,lepší v tle Kristov", od

ostatních hotovou hrází oddlení.

Selský utopista s duší z\denou biblickým pesvdením,
že doba milosti, zjednaná výkupným dílem Spasitelovým, žádá

naprosto jiných ád životních než pedchozí t\Tdé doby zákona,

odsuzoval trpce takové panování mocí a porobení jednch
druhými, hledaje nápravy zázrakem vzájemné lásky kesanské,

jež by trojí lid svedla vskutku v jedno bez násilí. Jeho volání

nemohlo míti ovšem valného úinku, nebo naráželo na nejsilnjší

nosný pilí celého tehdejšího ústrojí hospodáského i státního.

Zatracuje veškeré panování vyšších stav nad nižším lidem.,

Chelický vskutku se srážel beznadjn se zákony historického

vývoje, proti nmuž již ped tím nejedná stedovká sekta marn
stavla doslovné plnní píkaz evangelia. Hlasy takové za-

nikaly v neúprosném ovzduší djinné skutenosti a ješt dlouhá

století potom tvoilo rozdleni na trojí lid základ kesanské
spolenosti, uznávaný církvemi a mnohokrát zdvodnný uen



scholastickou sociologií. Staré nmecké poekadlo vidlo v nm
prost vc nezvratn nutnou a pirozenou, kladouc poddanský

,,Náhrstand" do podruí vyšším stavm ,,Lehi-" a „Wehr-

standu" a podobná hesla by bylo možno shledati i u nás.

Se stanoviska ist hospodáského lze schéma ovšem ješt

zjednodušiti a mluviti o dvojím lidu, nebo vskutku ob vyšší

skupiny, z nichž jedna panovala meem, druhá duchem, splývaly

po mnohých stránkách v jednu jedinou, trící nad ostatním ná-

rodem jako bohat ulenná stavba nad bezbarvým podkladem,

v šero povinností a dávek stlaeným. Tak mžeme spolenost po-

zdjšího stedovku prost dliti na tídu vyrábjící hmotné statky

v potu tváe a na tídu druhou, daleko mén etnou, jež žije

z pebytk výroby té, jsouc opena o právní základ panování

velmi rznotvarého a v drobné ásteky roztíštného. Vyšší

\Tstva není ovšem nikterak kastou jednotvárnou; vidíme v ní

naopak stupn velmi píkré. Všemocný kníže duchovní k ní

písluší stejn jako skromný stídník, živoící z nkolika desát-

kových groš pi pokoutní kapli; feudální magnát, pán dvaceti

rozsáhlých dominií, i vladyka, který zove svým zbožím dva nebo

ti poddanské lány a chodívá v lýenných škorm'ch. Ale pes

to všichni, malí i velcí, tvoí vespolek vyšší lid, svedený v jedno

tím, že nekoná ,,opus servile", maje uritý, teba sebe menší,

podíl na panství nad druhým, plebejským národem, mozolícím

se na poli a v šachtách hor, tísm'cím se v kupeckém kotci nebo

v tmavé díln emeslnické a poutaným rozlinými odstíny práva

poddanského, zásadn oddleného od zemského práva svobod-

ných „dobrých lidí" a kanonického práva klerik. Všichni, kdo

k tomuto právu náleží, a žijí v pohodlných domech mstských

nebo ve veských chatrích, jsou ,,jednoho ádu chlapského", jak

drazn vytýkal eský právník 14. vku, a jen obojí vyšší lid

jest národem v pravém, politickém smyslu. Jen jeho pesuny

a spory tvoí, aspo zpravidla, dynamiku národních djin a ne-

viditelná, a všem známá hráz jej dlí od lidu nižšího, jeho

živitele. Ten pak je v djinách dlouho nmým a trpným ped-

pokladem a pouze obas obživne bezvýslednými výbuchy ne-

spokojenosti.

Tato hráz rozdlná nebyla ovšem zcela bez prchodních

branek, a nejednomu šastnému jednotlivci se zdailo bud ve

službách církve bud ve službách mee nebo i jinak proniknouti



z oblasti poddanské do oblasti panování a zvolati pak stejn

jásav jako slavný Walter z Vogelweide ,,Ich hábe mein Lehen,

hors alle Welt, ich hab mein Lehen". Také bohatnoucí msta
se podrobovala takka od samého vzniku svého platnému rádu

tomu jen zpola a nevolky: již ve stedovku se v nich leckdy

útoilo i zásadn na tvrdé dvoj vrství spoleenské. A nadto tém
všude, kde silnjší zvniternm' kesanského vdomí vítzilo

a bible se ocitala v rukách laik, slovo evangeha rozncovalo

tu prudší tam nesmlejší odpor proti kompromisu, který v této

základní otázce spoleenského ústroje hierarchie uza\'írala s moc-

nými svta.

Ale vyšší sta\'y snadno odbyly msta skoro všude oo-
vicí nkolika zvláštních výsad a ojedinlé vlny heretických vznt
a protest, v jejichž dlouhé rad hlas Petra Chelického svou

hlubokou dsledností zvlášt vyniká, nebyly nikterak s to, aby po-

povaUly pevné budovy^ stavovské. Naopak; každý útok zpsobil

jen to, že vyšší tídy s rostoucí bdlostí a zejmjším uvdo-
mním zpevovaly hráze své urozenosti, až konen os\ácenství

18. vku do ní uinilo rozhodný a široký prlom novým ideálem

všemohoucího státu, založeného na panství jednoho a téhož zá-

kona nade všemi.

Teprve když se toto hledisko obecné rovnosti znenáhla

vzmohlo jakožto samozejmý požadavek spoleenské spravedl-

nosti a svobodomyslné proudy zaaly i jinak prudce otásati

starou stavbou historického státu, došlo k naprosté zmn ná-

zoru. Tu se pojednou dotavadní
,
.feudální" rád, vsunující pa-

trimoniální moc pánovu mezi poddaného i stát, jevil ímsi zcela

nepirozeným a zloádem, kterého stará doba pvodní svobody

kmenové zajisté neznala, nýbrž který vznikl patrn až nkdy
velmi pozd sobect\am a úchvaty šlechtickými.

Tak hledli na poddanství lidu obecného osvícenci i ctitelé

nauk Rousseauových a pesvdení to rychle se ujímající bylo

zcela pochopitelné; nebo lovk od jakživa tak rád klade

na poátek všeho vývoje stav, po nmž vskutku touží, a vidí

v pítomných pekážkách svých snah jen zjevy úpadkové.

Luther, zahajuje svj boj proti moci papežské, zdrazoval
to, že Rám vlastn sotva po tyi sta let panuje v obci ke-
sanské, která ped tím byla prý prosta jakékoli hierarchické

nadvlády. A podobn v dob, která zjišovala základní práva



lidská, uvila také vtšina vzdlanc, že obecn odsuzované

nerovnosti stavovské nejsou odvkého pvodu, nýbrž že jsou

zlo, zahnízdné v lidstvu teprve pomrn nedávno za plného

svtla djinného. Obecným podkladem spolenosti v dávné minu-

losti se jim jevil naopak úpln svobodný a sebevdomý sedlák

celolánník, hájící vlasti vlastní zmozolenou rukou a sebevdom
si vedoucí na snmích zemských, pravzor svobodomyslného obana
a gardisty národního, který teprve pozdji poklesl v náhodnou

závislost a pak i trvalou porobu tím, že neetná vrstva šlech-

tická se zmocnila lennim systémem nebo jinými prostedky veškeré

moci veejné a promnila zlatou dobu obecné svobody v železný

vk stavovských \'ýsad a rozdíl.

S tímto názorem setkáváme se i u starších djepisc os\^-

cenských, jako byl na píklad anglický Robertson, i u duch
již mocn dotených pozdjším romantismem a liberalismem, jako

byl náš Palacký a jeho družina. Proto ti všichni pokládah dobu,

v níž se zásady lenního nebo stavovského ústroje oku djepiscovu

poprvé objevují v jasn vj^hranných tvarech, a u nás jest to

práv vk tináctý, za dobu nejtžšího híchu proti svatým právm
svobody. Vj^nášeli nad ní písný soud, jsouce silni vrou v samo-

zejmost pvodní selské demokracie, kterážto víra byla ovšem

opírána dvody perozlinými: v Nmcích tendenním obrazem

života starých Germán., kterým kdysi Tacitus nastavoval vy-

ítavé zrcadlo svým servilním souvkovcm v ím, kdežto u nás

rukopis zelenohorský a herderovská fikce pvodní mírumilovnosti

slovanské psobily tým.ž smrem; ale všude základním výcho-

diskem vývoje národního se jevil svobodný zemdlec, vedle

nhož znevolnný rab byl pouhou bezvýznamnou výjimkou.

Teprve na sklonku 19. vku spolu s poklesáním dvry
v neklamnost hesel liberalistických se pihlásila reakce proti ná-

zorm tm a naznaili jsme již, že ve dnešním ovzduší vdeckém
není už namnoze takové pevné \áry v pvodní svobodu nižších

vrstev národních, a neustaly ovšem ani dnes rázné pokusy o to,

aby její oprávnnost aspo z ásti byla zachránna a nov
doložena.

V tsném rámci naší knihy, kde podobné úvahy jsou pouze

strunou ástí úvodní, nelze ovšem ešiti tžkých tch otázek do

dna a dotýkati se snad záhad pvodního ustrojení slovanské

spolenosti v dob pravké nebo v tch temných dobách, kdy
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jednota státu eského teprve vyrstala z kmenových zápas
a kesanství si v nm pracn razilo cestu. O to opravdu nejde;

nám postaí, dotkneme-li se, by jen letmo, té periody našich

djin, jež bezprostedn pedcházela ped velikými posuny spole-

enskými v 13. vku, otázkou, zda doba ta opravdu ukazuje

národ eskj^ v jasu obecné svobod}', ješt nedotené tvrdým

rozrznním ,,feudálním", v nmž Palacký spatoval pedevším

rub kulturního úspchu následujících as.
A tu postihneme snadno, že, akoliv spoleenský ád doby

knížecí ješt nezná jednoduchého ucelení pozdjších velikých

skupin stavovských, jev se mnohem pestejším a neuklidnným,

pece jeho tvrdost vi nižším vrstvám nebyla o- nic menší, než

jakou prozrazuje ád ,,trojího lidu" v pozdním stedovku. Obraz,

který prameny eské 11. a 12. vku odhalují oku nepedpoja-

tému, má tolik tžkých stín, že jen jejich poctivým piznáním

dospjeme k správnému ocenní pokroku, který pinesla doba

posledních Pemyslovc a uznáme, že pevnjší vyhranní sta-

vovských vrstev v národ nebylo nikterak pvodem poroby,

nýbrž zjevem provázejícím mocný proces emancipaní.

&onika Kosmova vypravuje, jak se roku 1091 s nespo-

kojeným knžicem Betislavem do uherského v\'hnanství v}^-

bralo pes dva tisíce bojovník eských ,,sebravše veškeren svj

majetek, jak dobytek tak nevolníky". S mladým Pemyslovcem

tu osud svj nespíná tedy jen obvyklá skupma dvorských ,,druh",

nýbrž i veliké množství svobodných bojovník, a pohnuté d-
jiny spor o stolec vévodský v Cechách nám ukazují drahn

podobných episod, kde se znané skupiny ozbrojené srážejí

kolem nkterého z nápadník, chtíce jemu vymoci knížectví

a sob „chleba". Žádoucím pak chlebem pro bojovníky tak snadno

pohyblivé a patrn ješt málo srostlé s pdou zajisté nebyl

prostý a mozolný byt selský, kde se muž svobodný vrací z boje

pímo k pluhu, aby sám zemi potem rosil. Vidíme naopak, že

vedle dobytka tvoil otrok životní pedpoklad, o který se eský

,,miles" doby Kosmovy opíral a z nejedné jiné narážky souvké

jest zjevné, že také u nás v dob, kdy první jasnjší svtlo d-
jinné padá na zemi eskou, me a rádlo se asi jen zídka stídalo

v téže ruce. V ozbrojené ,,militia plebis" našich starých kronik,

která tak asto táhne s knížaty do boj vnitních i zevních a na-

vštvuje jejich hluné roky soudní, nkdy prý dokonce až potem
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tí tisíc hlav, která vstupuje jakožto „vojíni druhého ádu"

do družin mocnjších „hrabat" anebo jiných „primát" a tvoí

s nimi „národ" svobodných Cech, nelze tedy nikterak spato-

vati pilné roln'ky, jen výjimkou zbran se chápoucí a ostatek

na zddném lánu se lopotící, kteí naplují zemi svou selskou

svobodou, nikomu nepoddáni, ale také nikoho neznevolujíce.

Zpupnost dvoan je stihala ovšem druhdy pezdívkou

venkovských sprosák a kníže, který se z nedvry k velmožm
jimi SDustavn otáel, jako Sobslav II., vysloužil si snadno

posmšný název ,,princeps rusticorum". Ale ze slov kronikáe

Jarlocha o tom vysvítá jasn, že tu promluvila pedevším žár-

livost odstrených primát, a jist význaná jest i zmínka, že

aspo ást tchto ,,pauperes populi" Sobslava komo pro-

vázela ,,
podle toho, jak to pipouštlo bohatství jednoho kaž-

dého z nich." Nešlo tu tedy o selské zemdlce, nýbrž spíše o jakýsi

svobodný proletariát válenický, v službách knížecích hledající

štstí i ochrany, a ovšem i o muže, kteí, podobn jako drobní

vladykové pozdjších vk, byli vskutku nebohatí, ale vládli

pece nkterým poddaným a stáli tak hospodásky na šijích

druhého, nižšího hdu, sklonného k neslavné, všední robot

proto, aby se vyšší vrstva mohla bíti v poli a úastniti se života

veejného.

Vyšší vrstva ta, tvoící veliké pokrevenstvo svobodných

Cech, lišila se nepochybn valn od pozdjší vyhranné šlechty

stavovské a nebyla snad ani nepodobna váleným obcím sou-

vké íše kyjevské, jež nám živ líí letopis Nestorv; ale v po-

mru k nižšímu lidu byla svérázná spolenost ta, oživující

v jakémsi válenickém synoikismu pedevším dležitá hradišt

zemská a živená z valné ásti samým knížetem prostedkem

,,župních" pídl, již opravdovou aristokracií.

Hluboká prrva, dlící svt plnoprávných váleník, spjatých

navzájem ušlechtilými svazky lenní družnosti, od svta ne-

svobodných, zela dávno ped 13. vkem v spoleenském bytu

našeho národa, a její pekroení nebývalo zajisté ani tehdy

snadné. Knížecí píze povznášela sice nejednou jednotlivce

pvodn nesvobodné do kruhu vlivných ,,proselit" a zbrojná

eládlca velmož, „druhové" a ,,štítníci", dosahovala nepo-

chybn i u nás podobných výhod, jako ministerialita v zemích

sousedních. Ale v právním názoru a zvlášt na soud se velmi
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pesn rozlišoval ten, kdo se zrodil nesvobodným „druhem",

od toho, kdo byl svobodný, ,,ingenuus", a tím i ,,nobilis." Sku-

tený život postupem doby ovšem vše zmiroval a rozmnožoval

možnost pechod. Zejména rušných okamžik, jako bylo

tažení na Milán roku 1158 nebo útok Sobslavv na Rakousy

roku 1176, užívali mnozí k tomu, aby z kruhu hanobící práce

unikali do ady bojovník, v takové chvíli snáze pístupné, ale

posmch, s nímž kroniká mluví o chlapských rukou, spíše k rádlu

než mei vhodných, nám ukazuje, jak nezvyklé bylo takové pro-

lamování tradicionálního ádu. Když kníže za zvláštní zásluhy

sprostil muže, jako byl podle povsti záchrance Jaromírv

Dovora, píhany nevolnosti a vsunul jej do ady ve svobod

urozených, bjdo nutno vc tak vzácnou proyolati "po trzích,

stejn jako se to dalo v podobných pípadech i u západních

soused.

Spoleenské dvouvrství, s nímž se potkáváme v pozdjším

stedovku, nepišlo k nám tedy s novými ,, feudálními" ády
a s vlivem nmeckým, nýbrž bývalo v Cechách již v dobách

mnohem starších, jevíc se tu namnoze podstatn tvrdším nežli

pozdjší poddanství. V píipadú knžice Betislava jmenují .-"e

otroci odcházejících bojovník jedním dechem s dobytkem

a vlastn za ním, takže mimodk si vzpomeneme na hrozný výrok

Benjamina z Tudely, arabského geografa 12. vku. Ten pra\á,

že židovští otrokái zovou Cechy svým Kanaanem, protože odtud

mohou stejn voln vyvážeti lidské zboží jako z kraj ruských

a tém každý prý v zemi jest ochoten za vzácné cizí tovary pro-

dávat svou eled do ciziny.

Vývoz poklesal valn ve 12. století nenáhlým pokrokem

zemdlství, zvyšujícím cenu pracovních rukou, ale tém po

celé století vidíme ješt jeho sledy a listiny nám zachovaly

nejeden doklad dokonalého porobení nevolné eládky, pevá-

dné v etných houfcích z místa na místo sloužit novým pánm.
Bylo tu ovšem vedle dokonalé poroby i mnoho mírnjších od-

stín osobní závislosti, které povznášely plebejce až do oblasti

jakési polosvobody a pomrné nezávislosti hospodáské, ale

právní záruky výhod tch byly vtšinou jen vratké a pomry
nižšího lidu se jeví vbec tak svérázné a pestré, že nelze v dobách

tch ješt naprosto mlmdti o jakémkoliv normálním práMi pod-

danském.
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Cechy 12. vku byly již zem nepochybn bohatá, živící

etný národ, ale ráz kraje byl ješt dalek bezpené ustálenosti

pozdjší zemdlské kultury. Nejen pomezí nýbrž i nitrozemí

kryje množství nekonených hvozd a moálovitých povodí,

oblast lovc, koovných svina, brtník, smola a rybá
vtšinou nesvobodných a dlících se o výtžky urvané divoké

pírod s knížetem a tmi, jimž je kníže pikázal nebo daroval.

Les ustupuje sice na mnohých místech novým vesnikám úroných

hostivc a jiných polosvobodných zemdlc, ale ustupuje jim

jen zvolna a jaksi nesmle, nebo kníže, daruje-li vtší kusy lesa

klášterm a komukoliv jinému, zakazuje asto výslovn jeho

mýcení a peje si, aby jen po divoku ho bylo užíváno.i) Všude

pak na pd staršího osídlení setkáváme se s nejrozlinjšími

skupinami lidu poddaného, až pro jejich odstíny a urení sou-

vké listiny stží nalézají dostatek vhodných oznaení. Mnozí,

zejména ti, kdož se sebevdom zvali ,,ddici", mli jakousi

právní záruku svých ddinek, jsouce snad vázáni jen k uritým

dávkám svým pánm a knížeti,^) ale také oni bývají darováni

a prodáváni, ovšem spolu s pdou svou a ne bez ní, jako se dlo

s jinými paroby, kterých žilo zejména na velkých dvorcích

villikaních vévod a velmož duchovních i svtských nkdy velmi

mnoho. Hledáme-li v listinách souvkých, vidíme, že nevolníci ti

mívají v nich pesn rozrznné urení, od eládky domácí a pro-

stého oráe nebo pastuchy až k zbrojnýmpacholkm strážním i zvo-

níkm, a zvlášt veliký poet nesvobodných emeslník vše-

likého druhu, výslovn vypoítávaných pi jednotlivých daro-

váních, zaslouží tu pozornosti.

Podrobná specialisace ta, po dnešním názoru nkdy až mali-

cherná, ale pro naturální sobstanost jednotlivých villikací velmi

význaná, prozrazuje, jak pevn býval každý z poddaných tch

^) Jest známo, že teprve Pemysl I. Otakar po zápase s biskupem

Ondejem piznal duchovenstvu eskému ,,liberum usm silvarum suarum".

2) Slovo „ddic" (haeres) netkvlo ovšem, rovn jako tolik jiných

odborných oznaení soudobých, jen na tomto jediném pojmu; hojn se ho

užívalo ve. smyslu širším i pro muže plnoprávné, ale práv v rámci života

poddanského dosáhlo spíše než kde jinde rázu technického, ježto vytýkalo

zcela mimoádnou právní zpsobilost nkterých nesvobodných. Pro po-

znání pomr tch jest zvlášt cenná listina z roku 1185 o smn pozemk
zábhlických, uinné dvma zvoníky kostela vyšehradského a dosvdené
okolním obyvatelstv^^em.
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prissát k uritému kruhu innosti, tsn \'yniezenérau a jeho

osobnost zcela pohlcujícímu. Oko naše, zvyklé soustavnému

lenní spolenosti v širší tíoy právní, snaží se marn se-

aditi v pehledný poad tyto rozliné odstíny znevolnní a polo-

svobody. Námaha jest patrn bezúspšná, nebo rozmanitost

primitivní spolenosti se prost vymyká jakémukoliv tídní
obecnjšímu; všechno jest tu ješt píliš podmínno místními

i osobními pedpoklady a pomr tém každého jednotlivce jest

sul generis. Nebo poddaní se dlí pedevším podle toho, co umjí
anebo jakému bezprostednímu cíli slouží,^) výkon zatlauje

do pozadí osobnost a jeho rozmanitost nepipouští, aby se v tom
pestrém chaosu snadno tvoily vtší skupiny se. shodn vyme-

zeným právem tídním.

Takové pevné pipoutání k urité, tebas nkdy i málo na-

máhavé funkci v tuhém rámci primitivního hospodáství pi-

nášelo vru nemalou míru nesvobody a tém úplný nedostatek

volnjšího sebeurení. Jednotlivec, nemající ješt dostatené

opory v tídním právu, jest takka bezmocným kaménkem v mo-

saice poddanského svta a vydán libovli pánov. A pi tom
nesmíme zapomínati, že i na ty, kteí jakožto ddicové nebo

úroníci jiného druhu požívali pomrn vtší volnosti hospodáské,

nedoléhaly pouze závazky k vrchnosti bezprostední, asto jen

doasné, nýbrž také zlá a náhle stupovaná bemena, ukládaná

mocí veejnou. Namnoze ten i onen útisk splýval v jedno zp-
sobem, jehož význané rysy mžeme pro nedostatek pramen
jen nedokonale vytušiti, ale který prozrazuje, že pvodn kníže

byl asi v nemalé míe jaksi spoluvlastníkem bohatství tém
všeho kraje.

Dobyvše svého panství nad kmeny eskými vtšinou s meem
v ruce. Pemyslovci vládli tvrd své zemi. Hrabská soustava

francká byla jim pi tom bezpochyby v lecems vzorem, ale

tak, že stát eský pes to je\ál ve svém zízení mnohou národní

svéráznost, jej odlišující od západních soused. Dotkneme se

vcí tch ješt v kapitole následující; zde postaí, uvdomíme-li

si, že v 11. a 12. vku lze u nás mluviti vskutku o jakémsi pa-

triarchálním despotismu, pi nmž ovšem vedle vle a asto

^) Proto tak asto na píklad poddaný darovaný kostelu na spásu'

duše slov prost „dušníkem" (proanimatus, animator), a jeho postavení

nebylo jinak karakterisováno.
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i zvle panovníkovy a jeho* dvorské družiny platila obas i ná-

lada ozbrojeného národa, shromaždováného na tažení vojenském

nebo na velikých zapovdných rocích soudních.

Ve známé apostroí Libušin o rozdílu ženské a mužské

vlády Kosmas zvnil tíhu té „poroby, v kterou byl ^ršecek národ

tištn" silnou rukou knížete, v3^máhajícího si nejednou i prostou

mocí, co se mu práv uzda. Obraz ten jest z ásti sice nartnut

barvami odjinud vypjenými a snad píliš ostrými, ale, chce-

me-li si správn pedstaviti první staletí našich djin, nesmíme

ho nikdy zcela s mysli pouštti.

Kníže jest vskutku pánem, jehož milost si jednotlivé kraje

v^T^kupují tžkými tributy míru. Projíždje zemí vymáhá pro

sebe a svou družinu výživné dávky a služby nemalé, brzy rozlišo-

vané rozlinými jmény ,,náezu", ,, noclehu", ,,pojízdy", nebo

,,tenetného", brzy shrnované prost význanou pezdívkou

„ohavných daní" a ovšem druhdy i mnné v penžitou úplatu

nkolika denárk. Chystá-li se válka, jest lidu nadto shánti

zásoby na tažení stejn, jako když kníže ohlásí slavné koUo-

quium, obecný ,,rokoš", kde hostí všechny urozené a bojovníky.

Záseky, ochrana stezek a bran zemských, úprava knížecích hra-

diš, vše to žádá rovnž znaných robot zemských a tíha bemen
tch nedoléhá ovšem tou mrou na vyšší národ svobodných a zbraní

vládnoucích, jako na nižší lid. Všichni slouží sice knížeti, ale

kdo slouží se zbraní, jest prost služeb jiných, a pozdjší rozlišení

svobodného dominikálu od zdaovaného rustikálu hlásilo se

v podstat zajisté již v tch dávných dobách. Zvli knížecí ne-

unikají ani svobodní, kteí asto obratem ruky pociují zle

nemilost a úchvaty panovníkovy, ale to jsou pece spíše výjimky
neklidných dob; pravidelná bemena veejná nese pede-
vším nesvobodný, i jinak státní moci utištný.^) Nebo

^) Prameny neprozazují ovšem dosti zeteln, na kolik se pi vy-

máhání všech tchto bemen rozlišovalo mezi nevolným lidem osedlým
na ,.ddinách" svobodných rod a mezi lidem knížeti pímo poddaným;
než nesmíme zapomenouti, že patrn dlouho valná ást zem píslušela

vskutku knížeti, který jen doasným pídlem lidí a dávek, nesloužících

pímo mensální poteb dvorské, odmuje a živí jak duchovenstvo tak
velkou obec svých bojovník, žárliv závodících navzájem o tento ,,chléb"

knížecí. Teprve pi postupném uvolování svazk, poutajících bojovnou
obec zemskou ke knížeti, zmenšuje se a tíští tato rozsáhlá oblast vlastního

panování knížecího darováním a jiným zcizováním a roste poet zboží a
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vládnutí bylo tehdy vbec drsné a bezohledné emeslo a mnohé

z toho, co pozdjší doba znala jen jakožto obecn užitený úkon

moci státní, bylo pvodn spíše jen holým prostedkem panování

a asto i bezohledného útisku slabších.

Tak zejména soudnictví, nejsilnjší nástroj moci knížecí

v míru a vlastní jádro provinciálního života veejného. Pokuty

soudní, rozliné dávky plynoucí z t. zv. svodu, nároku, osady,

z phon a jiných processualních výkon jsou namnoze metla

lidu, soudm podléhajícího, a nelítostn vykoisovaný zdroj

dchodu tch, v jejichž ruku ,,iudiciaTÍa potestas" byla položena.

Nebo moc veejná nezstává jen pi osob panovníkov

;

km'že se dh o ni s mnoholenným zástupem ,,hrabat" a jiných

bojovných muž, takže panování nad krajem se drobí na pestrou

sms sliižebných lén a podružných pravomocí. ,, Satrapové" ti, a
vtším a menším kruhem moci ovnní, užívají pak svého nad-

práví zaasté tak, že sám panovník o jejich normálním psobení

mluvíval jakožto o násilí a tyranii, slušející spíše prý pohanm
než kesanm. V immunitních listinách se setkáváme nejednou

s narážkami, prozrazujícími, že návštva komorník soudem po-

hánjících a pokuty \-ymáhajících v ob\-inné vesnici se tehdy

valn nelišila od nepátelského nájezdu. Chatre bývaly pi tom

až nieny a lid zle ožebraován, a kníže poznamenává k tomu s re-

signací jen, že prý ovšem ,,bez škody a pohromy majetku vy-

máhání taková nesnadno mohou býti podnikána".^) Soudm'

útisk splýval tak zaasté s ostatními ,,ohavnými danmi", že

nám není podivno, slyšíme-li, jak lid ,,nemoha již snésti násilí

zbožíek, která, podobn jako anglosaský ..bócland", nejsou již „folc-

land", nýbrž trvalé, vlastnictví ddické uritých rodin nebo ústav du-

chovních, ochranou zvláštního práva zabezpeené. Ale i taková zboží

nesou dále aspo nkterá bemena veejná, pokud jich nejsou sprošo-

vána výslovnou exempcí, cenu ddiny podstatn zvyšující.

1) Tak se praví na píklad v listin markrabí moravského Pemysla

pro kostel olomucký z roku 1234. Oznaení pokut soudních jakožto „vendi-

ciones hominum" prozrazuje, že v starší dob vinníci, neschopní vykoupení,

bývali patrn do otroctví prodáváni, jako o tom máme i pímé zpráv3^

tfední stíhání zloinu se tu je\á vbec jakožto ,,gravamen et peda vio-

lenta, que solet exerceri", a pochopíme, pro vrchnostem svtským i du-

cho\Taím, jakmile se jen ponkud vj-prostily z podruí moci knížecí a dosáhly

znanjších ddin, záleželo pedevším na tom, aby výsadou immunitní

zabezpeily své vesnice a dvorce ped vstupem komorník a phoních
soud provinciálních.
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kastelán knížecích", dokonce prchá ze svých sídliš, což pi
pomrn ídké zalidnnosti a neustáleném ješt zemdlství

mnohých kraj nebývalo snad ani nesnadné. V carství mos-

kevském podobná pebíhávost utiskovaného lidu byla ješt na

poátku 17. vku vcí pravšední a v starších dobách se s ní po-

tkáváme i jinde jakožto s význaným rysem primitivních pomr.
Obrázky ty nám tedy osvtlují nemilosrdn rub djin našich

doby knížecí. Svéráznou statností vynucují ozbrojení eši, sbíra-

jice se kolem vévod z krve sv. Václava, svému národnímu státu

stále pevnjší místo v rámci stedovkého impéria. Dosahují

toho podivuhodnou silou a tuhostí i za nepízn císa a jiných

mocných soused nmeckých i pes ustaviné dynastické zmatky

v zemi, ale vnitní ústroj národní spolenosti eské trvá po

mnohých stránkách velmi dlouho v neklidném varu a tone ve

vášnivých násilnostech, jak knížat vzájemn se sesazujících,

oslepujících a hubících, tak jejich bojovného lidu, o nmž po-

kraovatel Kosmv s povzdechem praví, že jest vbec neschopen

v klidu a míru žíti. Pozorné oko vidí sice, jak v prostedí tom
vzdlanost pes to znan pokrauje a pináší jeho postupné

zjemnní, ale ješt na sklonku 12. vku byla to spolenost jist

málo nžná, jen zlehka pikrytá pláštíkem kesanských píkaz
a zejména daleká demokratické rovnosti. Stejn jako v po-

zdjším stedovku krí se tu v jamu národa plnoprávného,

vládnoucího zbraní nebo svátostní mocí, etný lid poddaný nej-

rznjších odstín, plný pohanských povr a plachosti. V sousední

Míšni se dostalo nižšímu lidu tomu potupného názvu ,,smerd"

a to ne od nmeckých dobyvatelv, nýbrž patrn od sourodých

župan a vdaz, bývalé vládnoucí vrstvy srbské, které noví

nmetí páni zem ponechali aspo ást starých práv, užívajíce

obratn pvodního dvouvrství slovanského k správ kraje. U nás

o podobné pezdívce sice nevíme, ale ve vci samé nebylo patrn
rozdílu.

Doba knížecí nebyla tedy nic demokratitjší pozdjší doby
„trojího lidu", v jednom smru však se v ní prrva, dlící

obojí vrstvu, jeví našemu oku aspo zdánliv mén hlubokou.

Vládnoucí a ovládaní mluví tém veskrze ješt týmž jazykem
slovanským a nejsou ani místn od sebe ješt tak odlišeni

a roztrženi jako ve vlastni dob stavovské; prosté pomry
životní srážejí obojí spolenost tsn k sob a nedopouštjí

Šusta, Dvú knihy eských djin I. 2
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V ledaem tak jasného odlišování jednotlivých kruh právních,

jaké \^znauje stedovk pozdní. Na pohnutých rocích kní-

žecích se jedná o dležitých vcech veejných pod širým nebem
v shluku mocných

,
.primát" s etnými bojovníky druhého ádu,

a v život všedním pán i rab dýchají rovnž ješt týž vzduch

v spoleném rámci devných hradisek a dvorc, takže v zevním

pozorovateli toto tsné soužití snadno vzbudí mylný dojem

laskavjší nerozrznnosti spoleenské. Vskutku však šlo jen

o primitivní neústrojnost, pi níž etz spojující pána a nevolníka

bývá tak krátký, že oba jsou jaksi jen líc a rub téže mince. Nebo
práv to jest \'ýznaný rys naturálního hospodáství, že naprosto

pevný svazek pojí poddaného, který prací získává vše k životu

nezbytné, k pánovi, který s družinou vyjídá zásoby svých dvorc,

jsa stále odkázán na bezprostední výkony služebník zabavených

a v agrární a v prmyslové innosti. Teprve kde se peníz ne-

slyšn mezi n vsouvá, bývá možný vtší odstup té i oné vrstvy,

který pak pináší obma vtší svobodu a svéprávnost.

A této úlohy peníz v 12. vku u nás ješt vtšinou nehrál.

Život ovšem ani tehdy neprobíhal zcela beze styk smnných
a tržních. Poteba soli a rychle se šíící záliba v cizích, umlých
tovarech vsouvala zemi eskou ode dávna do sít e\Topského ob-

chodu. V pevných hradištích, která bývala hromadným sídlištm

svobodné obce bojovník a útoištm celému kraji ve ch\'íli ne-

bezpeí, dochází stejn jako v etných vsích trhových obasn
k ilé výmn rozliného zboží ; na nkterých místech pozoru-

jeme i vtší hromadní \'ýrobního ruchu a zvlášt, kde cizí kupci

a osady židovské rozvíjely svou innost pod ochranou tržního

míru a knížecích vý^ad, živil se také nejeden polosvobodný

domácí emeslníek na vlastní \Tub prodejem svých tovar.

Ale tyto prlomy v tradicionální budov hospodáského života

nesahají až ke dnu, nýbrž postihují jaksi jen jeho po\Tch. Smna
jest výjimkou, vlastní \-ýToba a spoteba v tomtéž sobstaném
rámci zstává pra\ddlem a peniz, ražený knížetem v tržních osadách

spíše z dvod fiskálních než z opravdové poteby hospodáské,

hraje sice dležitou úlohu pi tributech, pokutách, darech, al-

mužnách a jiných výjimených událostech, ale nehodí se neustá-

leností svou ani k trvalejší tliesauraci. Jest spíše jen mítkem
a význanou ozdobou než nosným pilíem smnného ruchu,

spíše vzácným zbožím, které obas jest nutno získati, aby
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se ho k/ uritým výkonm užilo, než obecným uchovavatelem

hodnot.

Jak podstatn jinými se nám je\á proti tomuto stavu ho-

spodáské a spoleenské pomry na sklonku 13. vku, v dob
Václava II.!

Hvozdy uvnit zem zídly neobyejn rychle a hotová ho-

reka kolonisaní rozhlodává na všech stranách i široký pás lesa

pomezního, kterým bylo ped tím obchodníkm putovat na

mnohých místech plných osm dní a nkdy i více. Místo malých

osad rolnických,^) peletavých ždár a tábor brtnických vzni-

kají všude veliké vsi s pravidelnými lány ; zemdlská výroba

zem jimi vzrostla neobyejn rychle, ale souasn se po všech

koutech jejích blají nová stediska družného života, msta,

vtšinou ješt neveliká, asto zemdlským rázem svým ode vsí

nevaln odlišená, ale pece zvlášt dležitá jako ohniska ruchu

emeslného a obchodm'ho, na nový základ postaveného a novým
právem m.stským lépe chránného. Vedle nich rychle zakrují

hluná kdysi hradiska provinciální, pokud nebyla sama v msta
petvoena. Msta, nkdy již pevn hrazená a s rostoucím potem
dom kamenných, jsou vskutku projevem pokroilejší dlby
práce národní, a jim po boku vyrstají na skalách t\Tdé hrady

jakožto symbol odstupu nejvyšší, vládnoucí tídy od ostatní

spolenosti národní. Jest zjevné, že starší kultura, devná a tak-

ka z lna domácích hvozd vyrostlá, se rychle mní psobi-

vjšími zášlehy vzdlanosti, postupující od teplého, bezlesého jihu

do severm'ch oblastí s novým evangeliem kamenného a zdného
pepychu. A souasn se ovšem i pvodní ist slovanský ráz

zem nápadn zpestuje prudkým pílivem cizích hostí, nové

nároky ssebou pinášejících.

Tak S3 pohnul mocn veškeren život v zemi, bohatl a ši-

roká vlna novoty šla krajem, zanechávajíc po sob stopy nesma-

zatelné. Jejich pesné vymezení a vytení by bylo ovšem snazší,

kdyby se nám stav doby pedchozí jevil v jasnjším svtle a nebyl

^) Jak malé bývaly starší vesniky, prozrazuje na píklad listina

vyšehradská z r. 1130, pipomínající osady oráské o dvojím nebo
nejvýš trojím popluží, a také zakladatel kláštera tepelského, Hroznatá,

to potvrzuje r. 1198 ustanovením, podle nhož se jeho ministeriálm mlo
dostati za jedno popluží odstupného dvou hiven, za ,,villa integra" pak
po pti hivnách.

2*
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tak zahalen temnou rouškou nepamti, jejíž cípy jen tu a tam

odkrývají skoupé narážky pramen. Ale pes to poznáváme aspo
nkteré rysy zmny té zcela nepochybn, a z nich nejdležitjší

jest pevné vyhranní tíd spoleenských. NekUdná pestrost,

unikající namnoze pesnému vymezení, ustupuje znenáhla jiným

pomrm, v nichž obecné schéma vítzí nad místní i osobní

zvláštností a jednotlivec se stává více než ped tím pedevším

lenem urité skupiny, spiaté zájmem spoleným; staré výsady

krevní pošlosti pi tom sice nemizejí, ale jejich síla slábne ve

mnohých pípadech nemálo vlivem hospodáského vývoje, který

dopouští na píklad, aby nesvobodný ministeriál, stane-li se d-
diným pánem zemského stateku, vrstal plnoprávn do tvoící

se drobné šlechty.

Anglití badatelé, promlouvajíce o podobných zjevech svého

kraje, rádi užívají geometrického obrazu: spolenost starší prý

mla lenní spíše vertikální, vyrstajíc v hrotitou pyramidu ne-

pehledného množství svislic rozliné výše a \Tcholící v prvních

lennících královských ;
pozdjší doba naproti tomu projevila vtší

sklon k lenní horizontálnímu, spojujíc jednotlivé tídy pevnji

v široké stupn spolené úrovn, takže se národní spolenost zemi

obývající rozestupuje uritji do nkolika málo tábor, pevn
ohrazených novým právem tídním, z nichž každá mže nyní

samostatnji a bohatji roz\'ijeti svou svéráznost. Tak teprve

vzniká vskutku stavovsky ulenný národ, význaný pro djiny

evropské až do 18. vku, v nmž rozdíly jednotlivých tíd se

sice x^tlrají v oko pozorovatelovo zejmji, ale jehož vývoj ne-

znamenal nikterak krok nazpt, posuzujeme-li vc s hlediska

svých kulturních a právních ideál.

Promluvíme na jiném míst o zmnném postavení vyšších

stav, které také v echách na rozhraní 12. a 13. vku nalezly

v zemském právu svobodných a církevním právu klerik mocnou

osu krystalisaní a oporu proti libovli vládcov. Zde nám jde

o vrstvu nižšího lidu, postiženou krušnjším údlem životním,

o stav poddanský. Nesmíme ovšem podléhati pedstav, již

jsme se nahoe již dotkh, že by pvodem vrstvy té byli pede-

vším ddiníci, nedávno ješt pln svobodní a teprve na konci doby

knížecí v podanství uvázlí. Byly nepochybn i takové pípady,

nebo každý perod spoleenský mívá své obti, ale domnnka, že

byozbrojená,,militiaplebis",oživujícíknížecítábory 11. a 12. vku.
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byla vtšinou poklesla do poroby svých neetných šastnjších

druh, mnících se v novou šlechtu, není nikterak odvodnna.
Z vtší ásti jest asi dlužno hledat potomstvo bojovník tch
v kruhu drobnj/ch vládyk pozdjších,^) v nmž se ovšem, jak

víme, zachytil také nejeden z pvodn nesvobodných družiník

panských. Poddanský však lid ve vesnicích a mstech pozdjšího

stedovku, pokud nebyl pvodu cizího, nmeckého, z vtší ásti

zajisté souvisel pímo s nevolníky a polosvobodnými zemdlci
doby knížecí, a pro ty hluboká zmna ád hospodáských a

spoleenských, v 13. vku jasn se ohlašující, znamenala vskutku

zlepšení a zajištní.

Nebo veškeren vývoj nižších vrstev tch byl nepochybn
mocn podporován práv odstupem tídy nad nimi vládnoucí

z dotavadního tsného spoleenstva životního, když na místo

otrockých, podrobn specialisovaných služeb a nalurálních dávek

nastoupily platy penžité. Viacíme se tak k thesi Simmelov
a vidíme, že i u nás bylo úspchem svobody, když peníz se stával

širokým mostem, spojujícím vyšší i nižší lid a zjednodušujícím

steré závislosti, když nahradil vtšinu starých pout svým
stíbrným etzem, který sice nkdy inel velmi vtírav a tížil

rovnž dosti, ale dával té i oné stran pece vtší volnost

pohybu a samostatného vzrstu. Reluice nejrozmanitjších zá-

vazk nevolnických a poddanských v penžité platy jest zá-

kladní rys hospodáského pe\Tatu, který našim krajm pi-

neslo 13. století, a byl to zajisté pevrat ohromného dosahu.

S úžasnou rychlostí mizejí tu pedevším nejtžší zjevy ne-

svobody. Poddanství jest sice i pak životním údlem pracují-

cího lidu, ale po prvních desítiletích 13. vku se ^- Cechách

již nesetkáváme s otrokem, jehož lidská osobnost by byla úpln
pohlcena služebnou funkcí. Otrocké trhy, které i církev po staletí

trpívala v podhradích, zmizely a s nirni ovšem také ilý dotud

styk obchodní s e\Topským východem. Ani zemdlská ani e-
meslná ,,familia" otrocká již neoživ-uje íalce knížecí a dvorce

velmož, které vbec dohrály slavnou úlohu. Nebo pán s vy-

branou družinou zbrojnou nalézá nové sídlo, a již v tsném hrad
nebo v devné tvrzce, a veliké dvorce se scvrkají na pouhá sídla

^) Jak veliký býval vskutku poet vládyk tch v dob pedhusitské,

ukázal pracemi svými zejména A. Sedláek, který také pkn do\odil,

pro poet ten rychle klesal v 15. a 16. vku.
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panských šafá a sbrny úrok poddanských ; emesla na nich

kdysi kvetoucí se stávají výsadou mst a veškeren venkov na-

bývá v spoleenském ohledu nových, svérázných rys tímto roz-

kladem starého villikaního poádku.

Pedevším tu vidíme vbec patrné zjednodušení. Místo

pestré smsi rozliných parobk, dušník, hostivc, úroník,
ddic a jiných skupin nevolnických hlásí se nám mnohem jed-

notnjší stav vesnian, v latinských písemnostech prost ozna-

ovaný jakožto ,,rustici", ,,homines" nebo ,,pauperes". Má sice

škálu hiajetkových odstín od chudikého podsedka až k sebe-

vdomému vlastníku zakoupeného dvoulánu, ale všechny spojuje

zpravidla týž závazek poddanský, aspo v hlaMiích zásadách

shodný, jehož nejdležitjší podstatou jest placení pevn stano-

veného úroku, obasných berní a penz soudních.

Pelom minulosti nebyl ovšem nikde tak dokonalý, aby

osobní služby a dávky naturální byly penízem ve všem vytlaen}'.

To se nestalo ani v dalším vývoji a po staletí ješt nosil sedláek

do panského dvorce o svátcích sýr, vejce a slepice, odvádl osepní

oves a vykonával pi orb, žni a senosei na panském po nkolik

dní povinnost rolí>otnou, stejn jako ezník v msteku odevzdával

vrchnosti ron nkolik kamen loje, kramá libru pepe a po-

dobn. Ale vše to bývala zpra\'idla jen malá, podružná bemena
vedle hlavní povinnosti úroné a již z listin 13. vku vidíme, že

také tyto zbytky naturálních vztah namnoze propadaly zpe-

nžení. Brzy ta brzy ona vesnice se vykupuje z robot a drobných

dávek zvýšením úroku o nkolik denárk a zcela význaným
svdect\ím naprosté zmny pomr venkovských jsou zprávy

prozrazující, jak záhy nkteré \Tchnosti zvykaly platit i prostou

práci nádenickou na svých poplužích nebo na svých vinicích

penzi. Aspo smlouvy o minci královské z doby Václava II.

prozrazují vdomou péi mincé o to, aby v dob žní a vino-

braní mzda taková byla vyplácena jen raženým kovem a ne jinak.

Peníz, slouže pánovi i venkovanu, uinil jejich vzájemný

pomr rychle mnohem schematitjším a tím i po právní stránce

zajištnjším, než jaký býval ped tím, a \'ítzství obecnjšího

pravidla pi úprav venkovských pomr v 13. vku se neje\'í

niím tak drazn, jako r3'chlým zobecnním systému lánového,

který se v západní Evrop již od dob starovkých byl znenáhla

vj'tváel, ale k nám pišel jakožto vc hotová.
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;í Pojem lánu sám jest význaný. Záleží pedevším v tom, že se

podkladem k vymení bemen panských v té oné vsi nebo i ve

vtší skupin osad iní pevná jednotka, jakási normální usedlost

selská, urená potem mic, korc nebo jiter pdy orné.^) Poet

ten sám o sob nebyl ovšem nikterak ustálený a ve vší zemi jed-

nostejný, rovn jako bývaly perozliné korce a jiné míry polní;

slyšíme o malých lánech pouze s 30—36 micemi role vedle

astji se vyskytujících skupin lán o kop jiter nebo 64 korcích

výsevku, a nechybí také lány velmi veliké se 72—93 micemi.

Nkdy se uruje rozsah lánu potem 12 prut po 5 jitrech role

nebo podobn, slyším.e mluviti o zvláštních lánech pražských,

chrudimských, áslavských, norimberských, pasovských a tak

dále. Jest tu tedy mnoho odstín, ale princip lánový zstává

vždy stejný, záleže pedevším v tom, že dávky a jiné povinnosti

poddaného nejsou již ureny jeho individuálním pomrem k pá-

novi, nýbrž obecn stanoveny mrou bemen, jež ve vsi, o niž

jde, zásadn pipadají na jednotku úroní. V dsledku toho,

a se poet rolí jednotlivého rolníka náhodou rovnal skuten
lánu, nebo a mil asi jen jeho polovinu, tetinu anebo naopak

dosahoval i pldruhá lánu, bylo vždy zcela jasno, jak veliký pi-

padá na usedlost úrok a k tomu úmrné dávk}' ostatní, shrno-

vané v jedno význaným jménem dávek urbariálních, kteréžto

jméno vzniklo ze staronmeckého slova ,,Urbor", užívaného od

dávna pro zisky penžní z uritých práv.

V listinách a soupisech vrchnostenských, urbáích a registrech

výhercích, tem.e pak ovšem nejastji jen, že ves má tako\^

nebo jiný poet lán, ale tu není teba míti za to, že b^^ se

každá vesnice taková vskutku byla dlila na tolikéž usedlostí

rozsahem pibližn stejných. Tak bývalo namnoze jen v osadách

vznikajících rázem na nové kolonisaní pd, kde zakladatel pi-

moval
,,
provázkem rozdlným" pedem urenému potu osad-

^) Že pi výme šlo pedevším jen o pdu ornou — vc, kterou

dobe vystilil již J. Peka úvahou o lánu v ,, Knize o Kosti"— , dosvduje
také listina (Reg. II., no. 2486), kterou královna Kunhuta daruje klášteru

jindichovskému ,,mansum, qui vulgariter lan dicitur, et insuper quatuor

virgas pro supplemento locorum inarabilium in predicto manso incidencium

computatas et eidera adiunctas". Jinde zase (ib. no. 1941) se praví, že

lán smluvený ,,continere debet tantum de terra, quod in eo seminái possint

60 strichones scminum universorum." Všechno ostatní, co není pda
orná, tvoí jen „attinentie" lánu.
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ník stejnomrné pruhy pdy. Ale systém lánový se šíil i jinde

a zvlášt tam, kde na pevádli starší osady, nenastala asi tém
nikdy podobná rovnomrnost usedlostí. Z narážek listm vidíme

jasn, že tu zpravidla stailo, když se hrubým odhadem nebo

skuteným mením zjistilo, kolika místním lánovým jednotkám

se rovná orná pda osady a kolik tedy užitku z ní vrchnosti

písluší podle normy na lán smluvené. Osadníci pak zachovali

pi tom asto bez valné zmny svá dotavadní ,,popluží" a ,,zem"

v nepravidelné smsi promísené, jen bylo u každého odhadnouti,

jaký zlomek lánové jednotky asi znaí jeho podíl. Pouze tím vysvt-

lujeme, že vrchnost astji, poznávajíc po letech, „že v míe chyba

se stala", napravovala pvodní píliš nízký odhad novým pe-

mem'm orné pdy celé vesnice. Zpravidla ovšem ukázala taková

,,nova mensuratio", že ve vsi se ,,nalezlo" vskutku více lán,

než za kolik se dotavad platilo. Nkdy však došlo také ke zmenšení

potu toho, jako se stalo roku 1293 ve Chvalšinách na Zlato-

korunsku, kde opat sedlákm svým piznává, že souhrn jejich

usedlostí nemá nadále platiti klášteru více ,,než bemena 27 lán".

Tak se nám je.\í soustava lánová, aspo u starých osad

do ní dodaten ' uvedených, namnoze pouhou pomyslnou sítí

shora vloženou na rozmanitost místních pomr, ale i v tch
pípadech byl její význam peveliký, nebo vedla nejjednodušší

cestou k rovnomrnému a spravedlivému rozdlení bemen pod-

danských, stavíc jednoho každého na pevnou pdu spolené

normy úmrn jeho silám. A tím se stal systém lánový také

pedpokladem bezpenjšího práva tídního, nebo právo takové

mže vznikiouti jen tam, kde se vyškytá vtší poet zásadn

shodných pípad a kde se projevuje snaha rovn je ešiti;

a že se vskutku snaha taková ádem lánovým uplatovala, uka-

zuje dobe na píklad listina biskupa olomouckého z roku 1301,

kterou svým poddaným ve Staré Vsi dává pídavek pdy orné

s podmínkou, aby si jej rozdlili spravedliv podle svých lán
a dílc podsedích^) a aby ovšem pak všichni rovnomrn za

pírstek ten biskupství nkteré služby spolené konali. Za-

jímavé jsst pak i ustanovení konené, podle nhož nemá žádný

lán na dlení pírstku zúastnný, i kdyby bhem doby pešel

^) Doslovn ,,equa lanse, ita videlicet, quod uni laneario sicut alteri

et similiter uni curticulario sicut alteri cedat pars sua". C. dipl. Mor. V.,

no. 118.
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V držení uiozených manu biskupových, ze služeb tch se vy-

vlékati, a to proto, aby druhým snad bemena nepirostlo.

Rád lánový znamenal tedy snahu po zásadní úmrnosti

a tím veliký krok z osudného kruhu prosté libovle, která vt-

šinou vyznaovala dobu pedchozí. A také jméno samo pro-

zrazovalo, jakým pokrokem v stupnici sociální byl rolníkovi.

Neznamenalo slovo lán, jak nkteré listiny naše 13. vku dobe
ukazují, pvodn nic jiného, než nmecké ,,lehen", tedy ,,léno",

a skutenost, že se výrazu toho vbec užilo, naznauje, jak

blízko se novou úpravou tou rolník piblížil bránám sv )bodného

svta, schopného lenní závislosti. Slyšíme-li roku 1281 v moravské

listin, že pán ,,investuje" svého poddaného dvma lány a že klade

pi tom zákupné právo purkrechtní, jaké vyznaovalo vtšinu

lánových vesnic, na roven právu lennímu,^) nesmíme ovšem

pípadu tomu hned pipisovati obecnou platnost, nebo jde tu

o osobního sluhu* pánova, odmnného snad za službu se zbraní

konanou, ale pes to jest taková rovnice význaná pro souvké
myšlení.

Systém lánový, jehož rozšíení jest nejdležitjší zjev agrárních

djin 13. vku, byl velikým krokem k emancipaci venkovského

lovka hlavn také tím, že býval zpravidla spojen s dslednou

úpravou j<i'ho právního pomru k vrchnosti kollektivní smlouvou,

dávající skupin poddaných pevnou záruku proti náladovým

útiskm a zárove zabezpeující jim ddické držení pdy.
Jest obecn známo, že se tak dalo tak zvanými lokaními

smlouvami. Páni pdy smlouvami tmi nevysazovali jen místa

nov zakládaná cizími osadníky za podmínek pevn stanovených

a zpravidla i listinným handfeštem dosvdených na právo,,emphi-

teutické", zvané také ,,nmeckým" nebo ,,purkrechtmm" ; uza-

vírali smlouvy takové asto také se svými ftarými poddanými
a to zpi-avidla tehdy, když pikroili k pevodu jejich dota-

vadních služeb a závazk v dávky penžité. Reluice a získání

právní záruky šly tu ruku v ruce zvlášt tam, kde docházelo

zárove k t. zv. zakoupení poddaných. Tu peníz konal zvlášt

úinn své uvolovací dílo. Zaplacením t. zv. podací, zvaného

po latinsku ,,arrha", nmecky ,,anleit", jehož výše na lán pedem

^) ,,Duobus ^laneis cum suis attinentiis iuvestisse iure íeudali sen

etiam emphiteotico, quod in vulgari burchrecht nuncupatur". C. dipl.

Mor. rV., no. 183.
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urená ovšem nebývala všude stejná, stává se rolník právním

vlastníkem svého statku a pán se vzdává práva, libovoln jej

s nho sehnati. Pouze vykoupiti ho mže, ale nikoliv prostým

vrácením summy zákupné, nýbrž trhem, v nmž poddaný má
podstatný vliv na urení ceny. Tak slyšíme roku 1297, že klá-

šterníci ždárští, chystajíce se ve vsi Bluia postaviti nový dvorec

farní na lánu purkrechtním kteréhosi z poddaných klášterních,

jsou pedem rozhodnuti, že právo sedlákovi odkoupí, ale táží se,

co teba uiniti, ,,kdyby vlastník lánu za purkrecht svj píliš

vysokou cenu žádal". Jiné vrchnosti snad nebyly vždy tak úzkost-

livé a dovedly užiti tvrdji své pesily, ale pro obecný názor

právní na právo zákupné jest takový pípad -jist \^znaný.

A stejn drahocenným právním ziskem jajco zaruené vlast-

nictví ddické byla i nepromnnost a zásadn vná platnost úroku

a jiných dáv^ek, stanovených úmlu^•ou lánovou. Ve chxíli smlouv}'

bylo to ovšem pedevším pánovou výhodou. Plat úroný, vc
hlavní, býval totiž z míry znaný, vyjímaje ídké pípady, kde

pán, pijímaje podací nepomrn veliké, nízkým dchodem roním
se spokoj o val. Povinnost platiti z lánu až i hivnu stíbra ron
v jediném nebo dvojím termínu byla v 13. vku jist krutým

zatížením poddanského statku, spojujíc se zárove s nkterými

dávkami a pracemi rázu naturálního a se závazkem dávati vý-

brímu úroku ,,výmazné" a pohoštní a nad to hrozíc i tžkým
penále, kdyb}^ sedláek úroku v as nesehnal. Nkde se stanoAi

pokuta až dvou hiven na pouhé omeškání platu o nkolik dní,

takže systém ten zejm vnášel do pomr poddanských pesnost

dotud nezvyklou a páno\d velmi výhodnou. Ale klesající hodnota

penz a s ní stoupající cena plod práce rolníko\^ zmirovala již

v nejbližších desítiletích podstatn tíživost úrok selských a dobro-

diní pevn stanovené výše dávek urbariálních se stávalo pak co

rok zejmjším.
Pi tom jest ovšem teba míti na pamti, že úrok nebyl

jediné bím rolníkovo. Vskutku pomr poddanský, tak jak

se nám ]eví v zemích eských na sklonku 13. vku, dával

pánovi pdy ješt dlouhou ada jiných výhod. Strun a dobe'

je shrnuje listina, kterou roku 1273 kostel olomucký z odkazových

penz zemelého kanovníka kupuje v jakési vsi úrok z osmi lán
,,se všemi píslušnostmi lánovými, totiž se soudy a berní". Právo

soudní a právo bráti od poddaného vedle pravidelných dávek
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urbariálních ješt obasné dan zvláštní, jest podstatnou ástí

vrchnostenského panování i v tch vesnicích, jež požívají nej-

lepšího práva zákupného, a tu nesmíme pi slov ,,da" ovšem

mysliti na berni královskou ukládanou celé zemi. Jde tu spíše

o mimoádný píspvek, který \Tchnost na své vlastní poteby
mže obas vymáhati na svých poddaných a jehož uložení zá-

sadn bývalo v její vli.

Ale také v tomto bodu ád zvykový poskytoval poddanému
aspo nkde ochranu, obmezuje právo vrchnosti k takovým

nepravidelným ,,subsidiím" na chvíle výjimených náklad vá-

lených nebo rodinných zcela podle analogie lenního práva, kde

pán ml také možnost žádati ,,pomoci" svých manu, ale ne

píliš asto. Že vskutku nárok na neobmezené právo vrchnosti

v této vci již v 13. století u nás býval výslovn odsuzován,

ukazuje zajímavé rozhodnutí biskupa olomuckého Dticha z roku

1299. Biskupská vesnice Slavonín byla tehdy svena v léno

jakémus manovi, který sedláky píliš asto utahoval mimoád-
nými píspvky a vi naíkajícím S3 chvástal, že „mže pece
da nebo berni jim ukládati, kdykoliv se mu zlíbí". Sedláci se

s tím však nespokojili; šli s nákem pímo k biskupovi a ten

velmi rázn odsoudil jednání svého mana jako „málo spravedlivé"

a smluvil s poddanými, že za urité zvýšení roního úroku budou
nadále vbec sproštni jakýchkoliv berní mimoádných. Vskutku
slyšíme i na jiných zbožích o podobném pravidelném kontingento-

váni mimoádných daní vrchnostenských anebo dochází aspo
k pesnému ureni výše, jakou da taková nemá pekroiti.

Jiný prostedek, jímž si poddaní hned ve smlouvách lokaních

zajišovali vtší bezpenost ped nemilým útiskem vrchnostenským,

byla ustanovení, že bern panská nebude vybírána v té neb oné

vsi nikdy jindy anebo vtší mrou, než v nejbližším msteku
pánov, o nmž venkovští poddaní patrn soudili, že by se dovedlo

spíše postax-iti pílišnému utahování. Tak vytýká sice opat bev-
novský roku 1296 pi lokaci kterési vsi své právo, ukládati ,,dan,

sbírky a pomoci kdykoliv a za jakoukoliv záminkou by se uzdálo,

a žádati i služby formanské, kdykoliv by jí teba bylo", ale hned
na to si váže ruce ustanovením, že se tak nemá díti nikdy vtší

mrou, než jaká i mstu Broumovu bude uložena. Jinde podobnou
zárukou bylo ustanovení, že bern panská smí býti vypsána
jen souasn a stejn všem vsím a mstekm pánovým. Tak
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sliboval na píklad biskup pražský Tobiáš v nejedné své lokaní

listin a dával tím poddaným vskutku cennou záruku, nebo
b^do zjevné, že se pi pevelikém potu osad biskupských

nerozhodne tak lehce k vypsání dan všechny postihující a že

uiní tak jen z opravdové nutnosti. A ustanovení toho druhu

nadto pispívala zajisté i k tomu, že u poddaných jimi rostlo

mimodk vdomí o spoleném zájmu tídním a urychlovalo se

stmelení rozliných živl v jednotný pojem selského stavu.

Vedle dávek urbariálních a mimoádných berní ml pán

ze vsi poddanské, jak jsme již naznaili, ješt jiné zisky tradicí

ustálené. Takovým ziskem bývalo hoštní pi osobní návštv,

mnohdy rovnž pesn smluvené a nkolika denáry splatné, dále

právo na odúmr tam, kde by nebylo pímých ddic gruntu pod-

danského, a pak hlavn soud. Na sklonku 13. vku vtšina \Tch-

ností má již plnou nebo aspo nižší moc soudní nad poddanými,

dosaženou a pouhou z^^•kovou usurpací, a \ýslovným privi-

legiem královským, a vidíme, že asto i drobný fará, vládnoucí

nkolika lány svého záduší, má nad nimi právo soudu. S hlediska

vývoje spoleenského bylo toto drobení práva, pvodn zástupcm

královým píslušejícího, jist pokrokem, nebo soudní svrcho-

vanost v rukou bezohledný^ch beneficiár královských bývala,

jak víme, obávanou strastí nižšího lidu a pochopíme, pro nejprve

poddaní církevní a cizí kolonisti a po nich i lid ostatních \Tch-

ností se snaží všemožn uniknouti zpod jha obecné poruk}',

,,osadv" a vbec soudní píslušnosti pro\-inciální do bezpenjšího

útulku patrimoniální justice svých pán, zvlášt bylo-li to spojeno

zárove i s osvobozením od ostatních ,,ošklivých" robot zemských

a nex-ítaným orgánm hradským pístup na pdu z jejich moci

vyatou vbec zakázán.^)

Zízení rychty a u .tanovení, jakého se má pidržeti práva,

bývalo význanou ástí smluv lokaních, v nichž nkdy osad-

níkm, výslovn zaruována i ochrana proti libovli soudcov

zcela podobn, jako jsme poznali pi mimoádných berních. Tak

1) Dobrý píklad, v nmž se jasn zraí pímá souvislost \yntí

osad z nioci úad veejných s jejím pevedením na nový ád lánový, dává

listina Pemysla I. pro klášter bevnovský z roku 1224, v níž se tré kdysi

mensáluích vesnic eximuje z píslušnosti pro\anciální ,,ne a beneficiariis et

a \illicis nostris diversimode et intolerabiliter de cetero ledantur," a zá-

rove vesnice ty s novými jmény pevádjí na sousední místa.
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slibuje litomický probošt Herbort roku 1269 pi vysazování

nové rychty vesnické, že pokuty, které rychtá jeho tu bude

vymáhati, nepekroí nikdy ,,míru zadostiuinní obvyklou

v ostatních osadách okolních, právem nmeckým obdaených,"

kterýmžto postupem bylo zajisté úinn podporováno tvoení

obecných norem životního ádu veškerého stavu selského. Po-

kuty soudní inily ovšem i pak dležitý dchod, o který se vrch-

nost dhvala podle zvykového klíe se svým rychtáem, a vedle

nich soud dával pánovi druhdy i jiné, pravidelnjší dchody.

Tak vykupovala se ta ona obec roním penízem z povinnosti,

picházeti pravideln k hlavním, ,,zahájeným" rokm soudním

celého panství, pi nichž pán nebo jeho plnomocník soudili nej-

tžší pípady a které bývaly dvakrát nebo tikrát v roce.

Vidíme tedy, že placení ady roních dchod ádných a mimo-

ádných jest hlavní podstatou nového poddanského pomru
v 13. vku, a souhrn dchod, které vrchnost brala z vesnice na

novémi právu vysazené, býval velmi znaný, takže nejeden pod-

daný jist klesal pod jeho tíží, zvlášt uvážíme-li, že i bern
královská obas pitížila a mimo vše to i církev pistupovala

k lidu poddanému se svým desátkem a jinými bemeny. Proto

v ei vyšších stav venkované ti sluli právem ,,pauperes" a kvóta,

kterou pispívali k výživ ,,vyššího lidu" byla nepochybn
v každém smru znaná. Než pes to prese vše jeví se spoleenské

i hospodáské postavení jejich neskonale pevnjším a svobodnjším
nežli postavení rozliných tíd nevolných v dob pedchozí. Sedlák

i podsedek soustavy lánové jest proti holé libovli podstatn
chránn již hotovým právem vlastním, jeho styk s pánem se zúžil

na urité a takka nepromnné závazky a jeho sebeurení

vzrostlo tím více, ím více ubylo osobního doteku vrchnosti

a její družiny.

Teprve nyní, když veliká ást poddaných nabývá právn
zarueného držení svých grunt, srstá zemdlec pevn s pdou
své osady, jeho byt jest položen na bezpenjší podklad a tím

dána i možnost rychlého vzrstu svérázné, v pravd vesnické

kultury, pevn vkoenné v rodnou zemi a nepebíhavé. Obec-

nému názoru jevívá se toto klidné ovzduší vesnické sice vcí jaksi

od pravku samozejmou, ale neprávem. Mlosvj dlouhý vývoj,

rychleji pokraující namnoze teprve pozd v dob historické,

a vítzství ádu lánového bylo jeho dležitou kapitolou.



30

Za vzorem a vlivem mst, o nmž se obšírnji ješt zmí-

níme, hlásí se pak, teba zprvu jen nesmle, leckde ve stínu

místní rychty již i první poátky vesnické samosprávy kon-

šelské ; nkde ves odvádí pánovi kollektivn souhrn svého

úroku, jehož repartice se pak stává její \lastm vcí, a slyšíme

dokonce i o pípadech, kde pán skupin \esmc sousedm'ch dává

spolené užívání lesa s nižší honitbou.^) Sedláci bohatnou dnihdy

tak, že mohou, ovšem se souhlasem \Tchnosti, initi kostelm
drobné fundace a pochopíme, pro se následující, trnácté století

stalo dobou, \' níž vzrostlé sebevdomí selské vystoupilo i s hla-

sitou kritikou poddanských porr.r, která na konec tak vý-

znan zbarvila ovzduší husitské.

Pi tom nesmime ovšem nikdy zapomínati, že vlídná per-

spektiva ta jest pouhým akkordem základním, který provází

bez ustání mnoho rušivých ton vedlejších, jako byly surovosti

etných válek a zmatk vnitních, srážející se hlavn na bedra

poddaných, nebo zvyku nedbající útisk nkterých \Tchností,

a teba míti rovnž na mysli, že \atzství právn zaruené

držby selské podle ,,nm-eckého" práva na poátku 14. vku
v celé zemi ješt' neb3do nikterak dokonáno, nýbrž teprve na

postupu. Vsi položené na plné právo zákupné jsou dlouho jen

jaksi smetánkou obecného stavu rolnického, ale jejich poet
roste takka co den a ustanovení o berni královské z poátku
14, vku ukazují, že systém lánový byl v zemi již takka
pravidlem a staré poítání prost podle popluží jen \'ýjimkou.

Veliký pe\Tat agrární, opírající se pedevším o reluici služeb

a dávek naturálních v platy penžité, byl v dob té skuteností

aspo v podstatných rysech hotovou, která vytvoila obraz

venkova na dlouhou adu vk trvalý a vynesla nejnižší \Tstv

obyvatelstva zejmé zlepšení, provázené koneným pissátím

k rodné hroud a dkladnjším ovládnutím jejího bohatství

plodnou prací.

Zajímavým dopliíkem a takka protikladem tohoto pevného

zakotvení poddaných v rámci vesnického mikrokosmu jest trva-

jící a spíše ješt vzrostlá pohyblivost \tšší, vládnoucí \Tstvy.

1) Takový pípad byla na píklad známá souhrnná lokace skupiny

vesnic královnou Eliškou na Volysku roku 1315, kde vzniklo v rámci

vrchnostenském cosi velmi podobného domnlé staronmecké ,,Mark-

genossenschaf '

.
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V neklidné dob knížecí sotva bývala pevážná vtšina

svobodných bojovník zcela pevn a nadobro srostlá s pdou toho

onoho kraje. Pemnohým z nich byla tehdy hlavním podkladem

bytí veliká nebo drobná léna služebná, pízní knížecí rázem získá-

vaná, ale astými pevraty a boji vnitními snadno ztrácená,

ímž klidné splývání jednotlivých rod s místním ovzduším nebylo

nikterak usnadováno. Darování klášterm a kostelm z doby té

prozrazují zejm, že ani ddiny pedních velmož ješt ne-

tvoívaly zboží souvislá, veliká. Jde pi nich tém všude jen

o vesnice a zlomky jejich, roztroušené po rozliných koncích

zem a v ddinu získané patrn vtšinou darem knížecím. Roztí-

štnost taková za naturálního ústroje nebyla ovšem s ne\'ýhodcu;

usnadovala pechodný pobyt v rozliných koutech kraje i cesto-

vání, a udlováním podružných lén bylo možno sebe menších

ddinek kdekoliv dobe užíti k zesílení bojovné klientely, která

jest v primitivní dob jedinou pravou oporou moci. Pomry ty

byly na sklonku 13. vku sice již podstatn jiné, než ani tehdy

ješt nepipoutala pda vyšší, bojovnou vrstvu k sob tak pevn
jako sedláka a práv vítzství soustavy lánové mlo na tom nepo-

chybn znaný podíl.

Kdo sleduje šlechtu naši v pozdjším stedovku a probírá

se pívalem listin trhových, zachovaných po rozliných archivech,

bývá pekvapen nápadnou pohyblivostí svobodných statk,

jak se jeví již ve 13. vku a v stoletích následujících nemizí. Veliké

i drobné vrchnosti kupují ustavin, prodávají a smují nemo-

vitosti jednotlivými lány poínaje až k velikým dominiím. Mnohé
zboží se ocitá takka v každém, desítiletí v jiných rukou, zstávajíc

druhdy tebas jen po nkolik msíc v držení téhož vlastníka,

a sestavujeme-li seznamy tchto astých trh a smn, zdá se

nám nkdy, jakoby šlo o velikou hru spoleenskou. Není snad

pána z pramen nám jen ponkud známého, který by nebyl

aspo nkterá zboží za svého života mnil, a trhy takové pi-

pomínají svou jednotvárností tém dnešní pevody cenných

papír. Srovnání jest snad ponkud upílišené, ale ne zcela bez-

dvodné, a úžasná pohyblivost immobilií v pozdním stedovku
jest vskutku význanou stránkou právních pomr tehdejších.

Její píiny jsou na snad. Hlavní jest, že vrchnost zídka

kdy bývá k statku poutána silnjším svazkem osobního zájmu

tak, aby vnm zcela kot\'ila. Nechybjí ovšem ani takové pípady:
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vládyka jednodvorec, vládnoucí nkolika úronými sedláky,

sedl asto pepevn v rodném kout, a byly tu i rody velmož,

které po dlouhé generace zachovávaly táž doniinia, soustavn

je scelujíce. Ale u vtšiny ,,dobrých lidí" nebyl pomr k pd
tak prostý, hlavn proto, že jeden a týž zeman míval na roz-

liných místech rozliná zboží. Listiny nám ukazují, že i pomrn
chudí vládykové mívali majetek svj tak roztroušen po nkolika

vesnikách navzájem dosti vzdálených, páni vtší pak, i sám král

a biskup, vládli statky rozloženými kdekoliv po echách nebo

i Morav, majíce pi tom však namnoze s jinými pány v bizarním

kondominiu podíly na rozliných mstekách, hradech a tvrzích,

asto pouhé tvrtiny nebo šestiny. Dlby ddické, dary církvi,

výsluhy manské, odprodávání a koup jednotlivých lán zpso-

bily, že majetek šlechtický vbec jen zídka tvoíval logicky

ulenný celek^) ; zpravidla býval to náhodný a nestálý agregát

vtších nebo menších panství a jejich zlomk a ani církevní

zboží dlouho nebyla jiná; drobné a nahodilé donace zpsobo-

valy, že pvodní majetek duchovní tvoil rovnž tíšt sta-

tek a práv jen z ásti souvislou. Proto, kdybychom mohli

nakresliti výstižnou mapu eských dominií na poátku 14. vku,
vznikl by nám neobyejn složitý a chaotický obraz, v nmž
se rozsáhlé i zcela miniaturní útvary navzájem proplétaly

v divném nelad a jemuž jen veliká zboží nkterá, vzniklá rychlou

kolonisací na pd bývalého hvozdu pomezního, dávala rámec

ponkud pevnjší.

Sklon k soustavnému scelování hlásil se nepochybn záhy

hlavn u bohatých klášter a pedních velmož, ale rozhod-

ných úspch došel teprve vývojem pozdjším, v nmž války

husitské svým neslýchaným pevratem všech pomr vlast-

nických v zemi mly hlavní úlohu a který teprve v 17. sto-

letí dospl k svému konci, ovšem namnoze za cenu tém

1) Nkdy dlby našemu oku podivn spletité mly ovšem dobrý

dvod v obecných pomrech souvkých. Tak se dlí na píklad brati

rožmberští v druhé polovici 14. vku o svá ohromná dominia tak, aby kaž-

dému zstal podíl jak na statcích pohraniných, tak na zbožích ležících

spíše ve stední ásti zem, patrn hlavn proto, aby jeden každý z nich

mohl pi astých jízdách z oblasti jihoeské do Prahy nalézati vhodné za-

stávky a noclehy na vlastní pd. Páni mén zámožní si ovšem vymiovali

takové noclehování druhdy u klášter pi darováních jim inných.
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úplného vyssátí drobného majetku vládyckého. Stedovku vlast-

nímu však bylo toto trvalé ovládání ucelených zboží deskových

pomrn malým potem rod šlechtických ješt vcí neznámou

a práv neustálená pohyblivost zemských statk a jejich vlast-

ník vyznauje dobu tu práv tak jako skutenost, že hluboko

do 14. vku vtšina lidí urozených až i nkolikráte v život

mnila svá jména a predikáty, zovouc se brzy po tom brzy po

onom statku podle toho, jak kterého zboží nabývala anebo je ztrá-

cela a prodávala.

A všechna neustálenost t x mla nejpodstatnjší píinu patrn

jen v tom, že vlastník pdy v pozdjším stedovku se zbožím

svým ješt nebýval dostaten spojen produktivním zájmem.

Dominikál, ,,ddina poplužní" vzdlávaná na jeho vlastní vrub^),

se menšila na prospch rustikálu, ,,ddiny kmecí" rozdlené pod-

daným, z níž šly jen platy pevmé a nepromnné, bez ohledu na

to, zda hospodáství rozkvétalo i chátralo.

Zmínili jsme se již o tom, jak zmizely dvorce otrocké,

kdysi dležitá stediska primitivního zemdlství i prmyslu;

od té chvíle, co pán zmenšiv svou osobní eled na nkolik sluh
a ozbrojenc nalézá v bhzkém trhu mstském pohodlné ukojení

všech kulturních poteb a v penžitých dávkách poddanských

pružnjší základ moci, mže do vle unikati tžkopádnému
ovzduší naturálního bytu, uvolniti se z dotavadního tsného

soužití s nevolnickou chasou a uzavíti na novém zdném hrad
nebo aspo v devné tvrzi, která mla rovnž ráz podstatn

rzný od pvodních sídel slovanských. Pokud staré dvorce vel-

možv vbec zmnu pežily a neutonuly úpln v poplatném

rustikálu, zstává v nich namnoze jen ,,colonus", šafá, s nkolika

pacholky peující o dv nebo ti ,,aratury" panské, popluží ve

vlastní režii zstavená, a i tyto dvorce^) bývaly vlastníkem

dávány v doasný nájem podnikavým mšanm, o emž mnohá

smlouva nájemná ve formuláích zachovaná podává zprávu.

^) V pramenech našich se takové pd panské nkdy dává také,

ovšem nezcela pípadn, jméno „allodium".

'') V nkterých listinách, na píklad v listin kláštera vilémovského

z roku 1279 (Reg. II., no. 1167), se oznaují dvorce takové pípadn ja-

kožto „curiae, quarum terras solebamus excolere propriis laboribus et

impensis".

Susta, D/S kaViy iaskýoli díjin. 3
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Vládnoucí vrstva se tak odcizila v 13. vku ješt dokona-

leji než ped tím zemdlské výrob a když se po staletích, na

zaátku nové doby, jala k ní vraceti, mníc zboží úroná rozšio-

váním pcplužních dvorc ve skutené velkostatky, nebyl návrat

ten již možný bez tžkých otes spoleenských a zjevných ne-

spravedlností, shrnovaných v Nmcích povstným názvem

,,Bauernlegen" a u nás oznaovauých jakožto ,,svádní" pdj'

rustikální pod panský pluh.

V stedovkém šlechtici doby posledních Pemyslovc ne-

smíme tedy vidti velkostatkáe podle našeho a také jeho styk

.í poddanými býval, aspo u vtších vrchností, nevalný, nebo

mezi vrchnost a sedláka se vsunul lokátor, který zmniv ves

v lánový systém v ní pak nejastji rychtáem zstával, a na

vtších zbožích i purkrabí, jemuž pán správu statku zpravidla

zcela svoval. Ti vybírají úrok a pokuty, z nichž jim. samým
smluvená kvóta v odmnu zstává, a soudí zpravidla poddané

tak samostatn, že pán ani pi roních soudech zahájených vždy

nezasedá na stolci soudním. Ml systém lánový, usnadující

takové uvolnní vrchnosti od pd3^ zárove tu \'ýhodu, že

poskytoval snadný pehled o výnosu rustikálních dchod bez

denního zasahováni osobního ; ze struného záznamu urbariálm'ho

bylo zjevné, mnoho-li má rychtá nebo jiný vojt vlastníkovi

odvésti, a stailo, uinil-li pán obas s tmito svými plnomocníky

poet z toho, co pijali na mimoádných dchodech a co vyna-

ložili na správní poteby statku. Takové kladení potu pi polo-

letních terminech úroních bývalo u vrchností, které mly nkolik

statk, nkdy jediný takka jejich styk s dominiem, a pramenj^

nám ukazují, že bývaly i pípady, kdy pán brával od svých

rychtá nebo od purkrabího již pedem zálohy na dchod
píští lhty.

Mžeme tedy právem tvTditi, že se pda stala valnou mrou
vyšší tíd pedevším jen podkladem renty, jejíž výše rok po
roce jen nepatrn kolísala, proež bývalo i urení trhové cen}"

kteréhokoliv statku velmi snadné. Stailo znásobiti desíti, dva-

nácti nebo až i trnácti dchod urbariáln zjištný a tím byl

kupní odhad zpravidla dostaten proveden, nebc vývo] vedl

ktomu, že ráz správy a panských práv míval na vtšin dominií

zcela podobný ráz a nový vlastník vcházel do obecn známých
pomr. Jak schematicky s- daly trhy o nemovitosti a hledíce
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namnoze jen k rent ze zboží plynoucí, nikoliv k jeho individu-

álním vlastnostem, již na poátku 14. vku, ukazují nám pe-
mnohé snilouvy, výslovn vytýkající^) jen lánový dchod anebo

ustanovující, kdyby se platy plynoucí z koupeného nebo smn-
ného statku vskutku nesrovnávaly se sumou kupní, že má býti

prost pidán nebo pikoupen úmrný poet vesnic a lán úroných

,,podle odhadu lidí urozených". Pi darech, zástavách nebo pi
zajišování vna a obvnní na nemovitostech vidíme skoro vždy

totéž; jde tu zpravidla jen o bezpené platy úroní úmrné vlože-

nému kapitálu, a ostatní vlastnosti koupeného nebo zastaveného

statku jsou jaksi lhostejné. Roku 1303 na píklad dává král Vá-

clav II. jednomu svému žoldnéi výslužným ves Hluk na Ostravska,

v niž byl dvorec s dvojím poplužím a kmecího dchodu na

24 hiven ron. Darování je však s podmínkou, chtl-li by
král na ves zase sáhnouti, že mže tak uiniti, dá-li držiteli

jejímu kdekoliv jinde podobné zboží anebo
,,peníz, který se rovná

dvojímu popluží a eenému úroku". Tu jde o stateek nepatrný,

ale i pi velikých nebylo jinak. Týž král Václav II., umlouvaje

s markrabtem míšeským smnu nkterých hrad a mst, za-

vazuje se za zbcží v Míšni postoupiti mu ve východních echách
nkolik jmenovaných statk, o nichž lze prý míti za to, že za-

bezpeují roní dchod 4500 hiven pražských; kdyby však

toho vskutku nedosahovaly nebo naopak dchod z nich

plynoucí byl podstatn vtší, mají býti zboží ta podle rozhodnutí

nkolika pán prost bud zvtšena nebo zmenšena o nkolik

vesnic.

Vidíme z toho, jak vládnoucí spolenost na svá dominia

hledí s význanou lhostejností jako na pouhé podklady renty

penžité, které lze libovoln trhati a tíštiti a to nejen ve smyslu

geografickém, nýbrž i jinak. Jak asto slyšíme, že ve vesnici

jedna vrchnost má holý úiok poddanský, kdežto druhé náleží

soudní zisky anebo jiná práva vrchnost ná, ímž vznikávají právní

pomry nadmíru složité. i) A také dlouholeté kondominium n-

^) Tak listina, kterou Bernard z Cimburka roku 1308 prodává za

84 hiven ,,decem laneos, hoc est sex marcas redditus annuatim" (Reg. II.,

no. 2179). Zde se tedy hivna dchodu lánového klade na roven trnácti

hivnám jistinným.

*) Pkný doklad takového velmi zmotaného spoluvlastnictví dává,

na píklad, listina z roku 1306, urovnávající spor kláštera želivského s kou-

3*
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kolika bratí nebo strýc na tonitéž zboží, s nímž se stále se-

tkáváme, bývalo umožnno jen tím, že osobní vztah ani toho

ani onoho pána k statku nebyl tsný.

V 12. století se prodávali a darovali lidé, jejichž cena tkvla

v osobních dovednostech, na sklonku 13. století se zpravidla

prodávají jen lány, jednotky zaruující praxádelný peníz roní,

jež se tak stávají takka bžnou mnou bohatých. Touha po

získání co možno nejvtšího potu úrok poddanských jest pak

hlavní vzpruhou spoleenského zápasu vyšší vrstvy. Jako sou-

dobí mnohoobroníci duchovní kumulují beneíicia pi nejrznj-

ších kostehch bez ohledu na to, mohou-li o n opravdu peovati,

stejn mocní laikové hromadí koupí, výprosem, sm.nou, satky

a jakkoliv jinak rozsáhlá dominia, jejich zlomky nsbo i jednotlivé

lány v kterýchkoliv koutech zem. Pán tak roztíštného zboží

sice namnoze nebýval s to, aby posvtil vlastnický pomr ke

každému získanému statku intimním vztahem osobním, než na

tom ani nezáleželo; panství poskytuje pravidelný dchod a o ten

jde. Na nkterém zboží ovšem vlastník sídlí s oblibou, zove se

po nm, pijímá tu phony a užívá dávek naturálních z nho
plynoucích k své výživ, ale v záptí je pes to mnohdy prodává

nebo smuje a pijímá obratem ruky jiné píjmení po nov
získaném hradu nebo msteku, takže tato ustaviná zmna
jmen psobívá badání genealogickému vážné trampoty.

Tak se nám je\'í vládnoucí xistva duchovní i šlechtická,

Chelického dvojí lid wšší, na poátku 14. vku pedevším do-

konalým stavem obronickým, který se hospodáské výroby jen

pramálo úastní, zakládaje svj blahobyt spíše na pevn stano-

veném podílu z ní, pevahou v penzích splatném. Jde tu tedy

o zcela jiný pomr k pd než bývá u novodobého velkostatkáe,

ale také od novodobého rentiera dlí spolenost tu ovšem hluboká

propast obecného nazírání soudobého na peníz a vbec na bo-

hatství movité. Nebo ani na to nesmíme zapomínati.

Rozšíením trh mstských stával se drahý kov v pozdjším
stedovku sice stále mocnjším klíem ke všem požitkm život-

nickým o tyi moravské vesnice. Nebo roku 1272 Bruno Olomucký,
dávaje manm svým v léno 30 lán ve vsi Blé, ustanovuje ,,cum plures

sint mansi preter vestros in eadem villa, quod iudex dicte \dlle principaliter

vester sit et ad vos tamquam ad dorainos snos respectum habeat" (Reg. II.,

no. 784).
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ním, ale feudální svt, a se po nm shání co nejdychtivji,

zdráhá se pece bez výhrady legitimovati jeho hospodáskou
sílu. Vyšším vrstvám se jeví bohatství movité dlouho pede-
vším jen výdejnou hodnotou nikoliv také jistinou, která b}'

smla bez jakékoliv zástrky, voln a bez híchu zase nové

peníze ploditi.

Bylo v tom jaksi pudové gesto obranné starých hledisek proti

novým silám, život si podmaujícím. Stejn jako se snažil po-

zdjší stedovk pesnjším vytením podmínek urozenosti ddiné
vztýiti umlou hráz proti hrozivé záplav plebejc pelévající se

pes odvké rozdíly svobody a nesvobody, podobn stavla táž

doba mimodk adu pekážek v cestu vítznému postupu ka-

pitalismu. Píliš zásadní a blouzniv naprostý odpor, s jakým vy-

stoupil, na píklad, sv. František Assiský na poátku 13. vku proti

zánovní všemoci rostoucího bohatství v mstech italských, nemohl
míti ovšem valných úink obecných, ale jest význaný, protože

v téže dob vidíme, jak také jinak tradicionální názor životní

se bránil vtíravé moci té. Teprve tehdy scholastika, rozumáská
sice, ale souvké cítní dobe vystihující, rozvádí s náležitým

drazem a zdvoduje staré tvrzení, že ,,peníz sám peníze ploditi

nemže", vedouc církev k tomu, aby provedla dslednji než

ped tím zákazy, stigmatisující veškeré braní úroku z prostých

pjek jakožto híšnou lichvu. A tak smí po dlouhou dobu drahý

kov sám o sob býti zdrojem trvalých píjm jen v rukou ži-

dovského lichváe nebo obchodníka, svdomí zjevn zatžujícího.

Rádnému kesanu a zejména muži svobodného rodu lze jej

uiniti podkladem spolehlivého blahobytu jen, koupí-li za dchod,
opený o nkterou nemovitost. Proto listiny nám ukazují tak

nápadný chvat, s jakým se na píklad ústavy duchovní,

kláštery, špitály nebo kapituly, obdrževše závtním odkazem
nkolik hiven stíbra, hned ohlížejí, jak by je promnily v pevnou

rentu koupí nkolika lán veských nebo aspo úroného platu

plynoucího z domu a kotce mstského. I obecn užitená zaízení

technická, jako na píklad mosty, byla jen tehdy pokládána za

zabezpeená, byl-li k jejich udržování pedem uren úrok z n-
které vesnice, a proto pochopíme, že jednotlivci lepšího rodu

se dostává pevného postavení spoleenského jen, má-li rovnž
dchod opený o vlastnictví nemovité a s ním spojené panování

nad poddanými.
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Tká, to jest bezzemek, který tká a pi phonu soudním

nemže býti pohnán ve vlastní tvrzi nebo aspo dvorci,

nýbrž jen trhem veejným, pocioval mnoho nevýhod právního

názoru, uznávajícího jen v ,,domovitém lovku" muže plné

ceny a náležité záruky právní. Proto naznauje na píklad kniha

Rožmberská, že zemane tém všech statk prodejem nebo

odstupem zbavení, rádi zachovávali tebas sebe menši kus ,,ddm3^

k ddin", jen aby nebyli pohánni tkáem, A jen takový, ne-

movitostí opený dchod S3 stával branou, kterou i plebejec mže
proniknouti do kruhu ,,vyššího lidu", a již majetku toho nabývá

výsluhou jakožto jízdný pacholek, jemuž pán za dlouholeté služby

dal nkolik úroných lán, nebo jakožto zbohatiý kupec, který

zisky obchodní a úvrní obracel v nákup statk zemských a jehož

potomci se pak nejednou mnili veskrze ve vládyky. A to byl

vskutku zjev zcela obecný. Belgický badatel H. Pirenne v ducha-

plné studii ukázal pkn, jak vývoj spekulativního kapitalismu

mstského byl po dlouhá staletí mocn zadržován touto znova

a znova se opakující feudalisací patriciátu, nejprve pln vy-

tžujícího obchodní podnikavostí a úvrem hospodáskou sílu

penz, ale pak výsadami nemovité držby zlákaného a obchod

se vzdávajícího.

To vše se nám sice ješt vrátí v dalším vypravování, ale

bylo již zde teba dotknouti se vcí tch, nemla-li naše úvaha

svádti k pedstavám zcela nesprávným. Moxdté bohatství bylo

zajisté již v pozdjším stedovku úinnou zbraní nižšího lidu

v boji s ády feudálními o právo jednotlivce nadaného, tebas

neurozeného, ale mluvíce o penžním hospodáství doby té, ne-

smíme pes to zapomínati ani na etné pekážky, které souvký
názor svtový dlouho ješt stavl v cestu jeho volnému psobení
v život spoleenském, ani na množství podstatných rys, které

si doba ta zachovala z pedchozího, pevahou naturálního bytu

hospodáského. Peníz jest teprve na postupu, probíjeje se na-

máhav stnou tradicionálních pedsudk, a vyšší spolenost

svobodná pohlíží ješt se zejmým pohrdáním na ty, kdož vládnou

jen drahým kovem, netušíc ani, jak hluboce jest její vlastní život

již proniknut i urován silou tou a že jen díky jí mohla její zjem-

nlejší, rytíská vzdlanost tak rychle nabýti svérázných rys.
Nebo jako na úroícím venkov teprve potom vzniká typický,

zvolna se obohacující život selský, podobn se vyvíjí teprve
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V nových hradech a tvrzkách význan šlechtické ovzduší. U nás,

v zemích eských, ovšeni z valné ásti prostou recepcí cizích

vzor, jež vedla, jak známo, za posledních Pemyslovc k do-

asnému znmení našeho panstva, kterýžto význaný zjev byl

patrn velikou mrou podmínn zmnnými pedpoklady hospo-

dáského života.

Již v dob knížecí nechyblo sice styk mezi zemmi
eskými a sousední cizinou ani mocných vliv kulturních, z vní
psobících na národní život ; ale vlivy ty psobily dlouho jen

znenáhla a proto se vžívaty jaksi neslyšn do pvodního slo-

vanského prostedí zem. Dokud wyšsí spolenost laická trvala

v denním styku s ostatním lidem, nemohla se zajisté mechanicky
pipodobniti mravm cizím, které nadto nejastji poznávala jen

na náhodných válených taženích za hranice. Teprve když hospo-

dáským pe\Tatem velmož ba i vládyka eský se stal vskutku

obroníkem, otevel se mu širý svt zcela jinak, než ped tím.

Návštva ciziny v míru pestává býti výsadou duchovních

;

pánové, jako Jan z Michalovic nebo Plichta ze Žerotína, mohou
se svobodn, jen úronými penzi svých poddaných jsouce obtíženi,

rozjíždti do svta za koleckým dobrodružstvím. Se zejmou ží-

znivostí zmocuje se teprve tehdy vyšší spolenost eská zjem-

nlých poteb a zvyk západního rytístva a neassimiluje je

již zvolna, nýbrž prost pijímá s cizí eí i cizí kroj, erby, hesla

i jména, jen aby setásla co nejrychleji stopy dotavadního staro-

svtského ovzduší. Byl to sice zjev jen doasný, ale pes to

znaného dosahu a stejn významný, jako rychlá zmna, kterou

souasn prožívaly vesnice naše, rovnž cizími nmeckými rády

dotené.

Jednoho ovšem nesmíme pi tom zapomínati, totiž, že nutnou

podmínkou tch i onch zmn byl vznik nového prostedí kul-

turního v mstských obcích, bez nhož pevrat obecný by nebyl

možný. Teprve msta položila základ pravidelnému obhu penz
tím, že vyssála z venkova odbornou práci emeslnou a umožnila

venkovanu na svých trzích snazší získání stíbra na platy úroní
a jiné, jimiž byl podmínn jeho nový vztah k vrchnosti.

Vznik mst byl pedpokladem nové dlby práce národní

a emancipaních úink jejích ve vší spolenosti. Ale ješt \áce.

Rozšíení systému lánového po vsích se dalo tém veskrze pímou
pomocí mšan i mstských zízení, takže by valn chyboval.
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kdo by snad pi líení pomr tch vytýkal jednostrann roz-

dílnost mstského a vesnického ovzduší, klada obec mstskou

a osadu selskou v odpor proti sob a nevytýkaje také to, co je

k sob tsn poutalo.

Jest obecn známo, že i pi pemn starších osad na nové,

,,nmecké" právo i pi zakládání nových vsí na práv tom úlohu

rozhodnou liráli lokátoi, na jejichž souinnosti podstatn závisel

zdar podniku. Lokátor bývá tu zpravidla nezbytným pro-

stedníkem mezi poddaným a vrchností, zstávaje pak namnoze

i trvale rychtáem v jedné nebo nkolika vesnicích; a on umožuje
vznik nebo promnu osad nejen svou zkušeností odbornou a pí-

vodem kolonist, nýbrž nejastji také tím, že lokaci na poátku
financuje. Jinak vtšina vrchností by byla asi.stží sama bývala

s to, aby dala sob a svým zbožím výhody nového ádu, anebo

aspo by to nebyla dokázala tak rychle, jako se stalo podporou

zámožných podnikatel. A ve vtšin lokátor tch poznáváme

mšany, hlásící se k té oné, nov vzniklé nebo starší obci

mstské.^)

Než nejde jen o takové ist osobní svazky mezi venko-

vem a msty. Sotva vzniklé obce mstské jsou hned od po-

átku také ve vcech zásadních nezbytným vzorem nových
vesnic. Ne nadarmo bylo souasníky právo zákupné nazváno

také právem ,,purkrechtním", to jest mstským, nebo vesnice

na nm vysazená není v podstat než zdrobnlou kopií msta,
ovšem kopií podstatn zjednodušenou a na agrární výrobu ob-

mezenou. Nesmíme zapomínati, že také život mstský byl z veliké

ásti open o innost zemdlskou. Nepochybn upílišené jest

sice tví-zení Juritschovo a nkterých jiných badatelv, jakoby
ráz vtšiny mst eských v dob pedhusitské byl býval takka
veskrze rolnický a prmyslná i obchodní innost jejich celkem

bezvýznamná, ale sotva lze pochybovati o tom, že rázné pokroky
v zemdlství, které pineslo 13. století, souvisely tsn s jejich

vznikem.

^) Domovská obec mstská bývala nkde patrn i oporou lokátorovi

vi vrchnosti. Tak lze aspo vyložiti pípad z roku 1315, kdy klášter

plasský, koupiv Žihlice, tamnímu rychtái Ondeji, synu plzeského kon-
šela Jimrama, potvrzuje jeho smlu\ná práva ped konšely plzeskými
a s jejich svdectvím (Reg. III., no. 279—280).
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Systém lánový a zákupný byl v nich nejdíve uplatnn;

osady mstské byly první, kde pán dával pojednou znané kusy

pdy v ddiné držení osadník, zavazujících se k pevn stano-

venému a pomrn velikému úroku penžitému, ovšem za cenu

pevné smlouvy lokaní a bezpeného ádu rychetního. Slyšíme-li

na píklad, že Chrudim dostává pídlem 100 lán orné pdy,
Nymburk 116, nebo Nová Plze dokonce 168 a dovídá me-li se,

že panovník znova a znova piráží skupiny sousedních ves-

niek k mstm, jen aby zvtšil jejich polní obri), nelze po-

chybovati o tom, že založení msta pedevším smovalo
k lepšímu zužitkování úrodné pdy, a ovšem vedle toho

slibovalo i mnohé zisky jiné. Soustavná kolonisace veská

se pojí k Lomu teprve podružn a znamená jen jakousi další

extensi typu ,,purkrechtního", což listiny lokaní nkdy vý-

slovn piznávají, jako na píklad listina kláštera vilémov-

ského z roku 1279, v níž se praví, že nové vesnice ,,se pidrží jak

v soudním ádu, tak ve vymení lán vzoru mstské obce á-

slavské".2)

A nejen se pak zovou rozliné druhy lán podle význa-

ných mst domácích i cizích, ale také o rycht vesnické a

ádu soudním, pro ni závazném, slyšíme, že má býti ád pí-

1) O takové rozšíení svého agrárního základu peovala, jak se

zdá, msta eská za posledních Pemyslovc velmi piln; znova a znova

slyšíme o pirážení sousedních vsí k obru mst královských. x\le asto

nešlo jen o takové rozšíení vlastní mstské pdy lánové; msta se snaží

záhy získati také vesnice, jimž by vládla jakožto pán gruntovní. Tak

vidíme, jak na píklad Olomouc získala od krále nejdíve ves Holice a pak

i nevzdlaný dotud, houštinou porostlý kotit sousední, zavazujíc se, že

tam zídí novou vesnici, zvanou ,,Au", jež bude z lánu platiti totéž, co

lány holické. (C. d. Mor. V., no. 195.) A nkolik let potom, roku 1314,

získalo msto od krále Jana právo založiti na ladech u ek\' další ves,

zvanou Novou vsí, nad níž by Olomouckým náleželo spolené panství,

a vidíme, jak hned téhož roku obec svuje provedení lokace o rozsahu

24 lán opravdu dvma svým lenm, kteí pak v Nové vsi mli míti d-
din podružnou rychtu vesskou.

2) ,,Tam in iudiciorum forma quam in laneorum mensura habebunt

modm municipii Chaslaviensis" (Reg. II., no. 1167). Nkde ovšem obojí

nevycházelo z téhož pramene. Tak pi veliké lokaci královny Elišky na

Volysku roku 1315 lány byly vymeny ,,sub Melnicensi mensura distri-

butionis funiculo", kdežto v jiném se mly nové osady íditi právem msta
Písku. Míra mlnická tu byla vzata patrn proto, že byla A-ubec obvyklá

ua vnných statcích královniných.
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secký, chrudimský, hlubický, litomický nebo dokonce i magde-

burský a norimberský. Nmecké písloví, „Stadtluíl macht

frei", platilo, tebas zmenšenou mrou, i pro venkov, jemuž se

novými ády dostává aspo nkolika doušk volnjšího vzduchu

mstského.

Ale vztah nové vesnice k sousednímu mstu nebo msteku
nebýval jen prost imitativní; mezi nimi vzniká asto zcela

ústroj né spojení a podadnost právní. Jak asto se dovídáme

na píklad, že rychtá vesnický má hledti k sousední rycht

mstské téhcž pána jako k vyšší instanci a u ní hledati bud roz-

hodnutí vážnjších pí nebo aspo právního pouení! Tak uruje

biskup olomucký roku 1290, že trnácte vesnic, ležících vkol
Kromíže, má ve pích hrdelních ,,in civitate iura sua requirere"

,

a týž biskup naizuje roku 1299 jiné osad, aby v tžkých píí-

padech, v nichž by místní rychtá a obec ,,sami práva nalézti

nedovedli", hledali pomoci v mst Pustimi a jednali
,,
podle

toho, jak je pouí písežní nebo konšelé tamní".

Když královna eská Eliška roku 1312 pevedla nkteré

své obce ve dnsšním obvodu smíchovském na právo nmecké
a systém lánový, staré obyvatelstvo tam však veskrze nechávajíc,

dala jim svobodu užívati rychetního práva magdeburského a na-

ídila, aby pouení o nm kdykoliv hledali u Menší obce pražské,

takže vidíme jasn, jak v právním ohledu nový ád zákupný

namnoze znamenal pevné pilenní venkova k uritým

mstm.^)
Nebývalo to ovšem ani pro rychtáe mstské bez užitku,

vnebo pokuty se pak dlily uritým podílem mezi pána

a rychtu mstskou, a proto se hned pi zakládání nových mst
asto urovalo pedem, které vsi sousední budou vyšším soudem

hledti k nové stolici, jako to uinil biskup Bruno pi založení

msteka Brunšova, kde jmenuje tyi vesnice, z nichž má soud

jíti do nového mstvse, pjde-li o zabití, násilí, krádeže a ,,vbec

1) Pi tom postup býval patrn dvojí: bu stail dotaz veského

soudu k rycht mstské o právní pouení, anebo ujal se rychtá mstský
pe sám a zajíždl k rozsouzení rovnou do vesnice. Dobe to vjrtýká dotená
již listina pro Kromíž, v níž se také pipomíná, že venkované z tžkých
zloin ,,per sententiam in civitate seu extra civitatem" usvdení, mají

podstoupiti trest, jakého žádá právo a spravedlnost (Cod. dipl. Mor. IV.,

no. 291).
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pípady, ve kterých vesnice bývají nktex-ému mstu pikázány,

ježto se po vsích o zranní a což vyššího jest, souditi nemá".

Nebo pirozen, nebylo radno penášeti na rychty vesnické

veškeru vyšší jurisdikci dosaženou vyntím poddaných z pí-

slušnosti zemských soud beneficiárních. Proto se stává v tom

pípad msto aspo z ásti jaksi ddicem soudní svrchovanosti

provinciální a jeho založení se jeví nkde takka podmínkou nové

právní a hospodáské úpravy okolního venkova. Tak nalézáme

v privilegiu Václava II. pro klášter zabrdovický z roku 1298, kterým

král dovoluje klášteru, aby promnil ves Klobouky v msteko
tržní a tam zídil soud pro devt vesnic, na právo nmecké pe-
vádných. Král vyjímaje osadj^ ty z moci beneíiciár moravských

praví, že prý nebude již teba, aby vraždy nebo krádeže v nich

spáchané šly k soudu provinciálnímu; pjdou prost do msta,

leda by yinníkem byl snad šlechtic svobodný, který rychtou

mstskou pohnán býti nemže. U jiných osob má však rychtá

nového msteka veškeru moc souditi ,,jak právo zemské a zvyk

toho žádá."i)

Proto pochopíme, pro tak asto založení msta a souasná

úprava lánových vsí v okolním kraji jsou vskutku jen vzájemn
se doplující stránky jednoho a téhož velikého podniku koloni-

saniho. Vzniká tak rázem zboží, tvoící skutenou ,,pro-

vincia," to jest útvar, který stejn jako starší okršlek veejno-

právní mže dostáti všem úkolm právního života. Nejznámjší

píklad toho druhu jest založení Poliky s kruhem osad na ploše

mící 800 lán orné pdy, kde mstský vojt, spravující rychtu

a vesnice k ní pipojené, nebyl již ani podízen vladai sousední

villikace královské, nýbrž pímo panovníkovi. A pípad ten nem'

nikterak ojedinlý, ani nebyl zvláštností pomezní oblasti, kde

ovšem množství panenské pdy umožovalo nejsnáze podniky

rozsahu tak neobyejného. Se zjevy podobnými setkáváme se

^) ,,Pena et correctione debita, sicut ius terre et consuetudo obtinet,

puniautur". Jen kdyby žalujícímu soud byl odepen a vc zjevná byla,

,,tunc ad beneficiarios terre ipsius, ad quos prius dictorum hominum perti-

nebat iudiciura, ea vice pro iusticia recurratur." Právo klobúcké má býti

totéž, jako v královském msteku Mnín, ,,nec ad significandum amplius

beneficiariis quibuscumque furta, homicidia et vulnera seu quoslibet alios

excessus, qui in loco et villis predictis ac eorum territoriis per quoscumque

maleficos committentur, de cetero teneantur" (C. d. Mor. V., no. 95).
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i ve vnitrozemí, jako na píklad v Píbrami, kde roku 1290 biskup

Tobiáš dává najednou témuž podnikateli v lokaci msteko s pa-

terem vesnic k nmu hledících. V distriktu landškrounském,

v kraji kolem Jevíka, na panství hranickém, v "Ostí nad Orlicí,

v Moravské Tebové a i jinde vyskytují se ro^•nž podobné ,,pro-

vinciae", vzniklé soubžnou kolonisací mstskou a vesnickou.

Oba útvary tedy, msto i ves, a jsou jakýchkoliv rozdíl,

vznikem svým se jeví dtmi téhož ducha, jehož základním rysem

jest úprava pomru mezi pánem a poddaným pevnou smlouvou,

zaruující vlastníkovi pdy bezpenou rentu a poddanému bez-

pené právo, chránné trvalou výsadou proti feudální libovli.

Nová vesnice jest útvar k obrazu msta stvoený, ale ovšem

znan zjednodušený, pedevším tím, že nemá emeslné výroby

a tržního práva, jsouc ve vcech tch zpravidla uvedena v pi-

rozenou závislost na nejbližším mst, s nímž nový rád ji tsn
spínal jak hospodásky, tak zaasté i právn. V dalším vývoji

pomru toho msta projevují ovšem po mnohých stránkách sklon

zajistiti si nejvtší míru výhod tímto dsledným rozdlením

práce.

Zostování práva mílového v emeslech i krmáství, tuhé

poutání okolních vesnic k týdennímu trhu^) a podobné váza-

nosti ukazují, že msta jsou odhodlána užíti vi venkovu dosti

bezohledn své pedností staišího a silnjšího bratra, který dovedl

i proti \Tchnosti bohatji rozvíjet své svobody a dosahovati koupí

rychty anebo jiných práv mnohem vtší samosprávy než vesnice,

kterážto, nemajíc tak ízné zbran jako mlo msto v rychle

rostoucím bohatst\-í, zstává namnoze trvale zakleta v kruh

svobod, prvním nábhem získaných a jen velmi zvolna dále roz-

víjených koupí cdúmrt nebo podobn.
A tak se v dalším prbhu djinném msto i \-^esnice

od sebe rozcházejí tím více, ím svéráznji se rozvíjela i ven-

kovská i rnstská vzdlanost. Rostoucí nedv&a ba i nechu
vzájemná se pihlašuje velmi záhy, ale pes to prese všechno

historik nemže nevidti ve vzniku m-st i nových vsí lánových

dv od sebe nerozluné stránky jednoho a téhož processu spo-

^) Zajímavý a pomrn raný doklad snahy té dává nám výsadní
listina Pemysla II. pro Most z roku 1273 (Cod. jur. municip. II., no. 21);

ukládající sedlákm okolních vesnic povinnost, a.by nejdíve vykládali

opce^lé dva dny obilí na trhu v Most, než je jinam k prodeji rozvezou.
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leenského, kterým nižší lid chlapského urození, a nesetrásl

ješt nikterak nadpráví vládnoucí vrstvy feudáln-klerikální,

pece se pomocí vítzného postupu peníze v hospodáském život

domáhá aspo vtší míry sebeurení a namnoze i blahobytu.

Vytkli jsme tak nkteré význané rysy hlubokých zmn
hospodáských i spoleenských, které 13. století pineslo zemím
eským ; bylo by však nesprávné, kdybychom hned nepipome-

nuli, že zmny podobné v pozdjším stedovku bylo pozorovati

ve vší stední Evrop, nkde díve, nkde pozdji.

V Cechách se ta zmna zaala o nco pozdji nežli v zemích

západních, ale udala se tu tak rychle, že to vzbuzuje podiv.

Doba dvojí generace staila, aby se její dsledky jevily již po

všech stránkách, takže na píklad v zemi, ve které na poátku
13. vku sotva bylo skutené obce mstské, v polovici téhož

století nebylo kraje, v nmž by se nehlásila msta vzkvétající

a tvoící takka hotovou sí, po celém království rozloženou. Kon-

venty žebravých mnich, františkán a dominikán, vyrostlé od

poátku v mstském ovzduší a je všude vyhledávající, byly v dob
té dosti význaným mítkem postupu urbanisace; kdo si po-

všimne, jak rychle se nové ty ehole rozšíily v zemích eských,

nepotlaí otázku, pro asi ^dtzství zmnných ád spoleen-

ských u nás bylo tak pekotné a ím bylo umožnno.
Odpov zní zpravidla, že to byl píliv cizinc, houfná in-

vase nmeckých kolonist mstských i vesnických, kteí s sebou

pinesli již hotové, nové zásady právního a spoleenského bytu,

dokonalejší techniku hospodáskou a vtší potebu svobod

osobních. Nikoliv vývojem pirozeným, nýbrž chvatnou recepcí

cizích ád, pinášených nmeckými osadníky, byla po ná-

zoru tom pozmnna tvánost zemí eských v dob posledních

Pemyslovc s tak neobyejnou rychlostí a pi tom tak hluboce.

Tento výklad chová jist mnoho pravdy, tebas snad nepronikal

až ke koenu vci a nepodával vysvtlení úplného. Proud cizích

pisthovalc a jejich vliv v zemích eských byl v 13. vku
nepochybn mocný a pokusy nkterých novjších badatel

o zlehení jeho zavádjí rozhodn na scestí. Stejn jako

do sousedních Uher nebo Krakovská picházeli za posledních
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Pemyslovc také do Cech osadníci „z nejrozmanitjších oblastí

a se všech stran svta", jak to vytkl v kterési listin o své íši

Bela IV., a sama jména jednotlivých mšan nám prozrazují,

že proud nevycházel jen z blízkých Bavor, Durynk nebo Míšn,

nýbrž až ze Sas a od dalekého Rýna; z Kohna, z Hildesheimu,

z Tournay, z Antverp pocházejí jednotliví kolonisté, náhodou

v listinách jmenovaní, kteí s sebou pinášeli nejen pokroilejší

dovednost, nýbrž i zcela nový názor životní.

Jest známo, že emigraci provázívá zejmé zesílení ekono-

mického racionalismu: kolonista zanechává ve staré vlasti složité

pomry historickým vývojem zauzlené, snaže se nový život budo-

vati na jasných základech, vytvoených ne tradicí, nýbrž roz-

umovou úvahou. Lánový systém s ádem zákupným byl zejmý

projev tohoto sklonu a ovšem zárove také projev vtšího sebe-

vdomí i vle k zajištnému právu tídnímu, jež provázely

nmeckého osadníka, jak to velmi výstižn vytkl hned v prvních

létech 13. vku moravský markrab Jindich Vladislav, dávaje

ádu johannit na vli, osazovati své statky lidem odkudkolivk

pivolaným. Markrab tu zaruuje, že osadníci ,,vocati iure Theo-

tonicorum" nebudou vbec utištni bemeny zemskými, jimž

nižší lid domácí podléhal, nýbrž že budou požívati ,,ve všem,

podle toho, jak se s nimi smluví, bezpené svobody i práva ne-

promnného, jaké Nmci mívají".

'-1 Slova ta tlumoí totéž pesvdení, že cizího osadníka ne-

mohou dové moci veejné libovoln tisknout a vykoisovati,

jaké se ozývalo již v 12. vku ve slovech Sobslava II. pipomína-

jícího o nmeckých hostech v osad pražské: ,,Vztež, že Nmci
svobodní lidé jsou".^) A pochopíme rovnž, pro Pemysl I.

roku 1226, chtje mnišky doksanské a jejich zboží úinn chrá-

niti, aby je nevyssávali páni, vládnoucí soudem provinciálním,

prost jim dovolil, aby vesnici svou ,,opevnily právem nmeckým",
jakožto nejlepší zbraní proti podobným útiskm. Rychlý píliv

^) Nesmíme ovšem slov: ..noveritis, quod Teutonici liberi homines
šunt," vykládati s Lippertem tak, jako by tím vévoda byl piznával ci-

zincm rovnou míru svobody a urozenosti s plnoprávnými echy, a tvrditi,

že teprve v 14. vku šlechta eská zásadn se ohradila vyšším sebevdomím
vi nmeckým mšanm. Svoboda, kterou mínil vévoda, nechovala
naprosto takového kladu, jsouc spíše jen rázu negativního jakožto svoboda
od bemen, které zvyk uldádal domácímu clilapstvu.
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nmeckých hostí a jimi pinášených ád byl vskutku hlavní

píina toho, že se právní pomry veškerého nižšího lidu v zemích

našich tak podstatn zmnily „Bohemici iuris condicione mutata",

jak praví Pemysl II. v jedné listin. Nové právo mstské i ves-

nické v Cechách i na Morav jest vskutku pedevším právem
nmeckým, ,,ius theutonicum"^), a vc ta jest nepochybná, ale

sama o sob pece jen nedává dostatené odpovdi na otázku,

pro se cizinecký proud práv do ech pelil silou tak draznou
a pro práv zde psobil o tolik rychleji a úinnji, než na píklad

v zálabských krajích severního Nmecka, kde se zejména vývoj

mstského života dlouho nemohl vyrovnati husté síti mst
eských.

Vlna nmeckého vysthovalectva beroucí se z pvodní oblasti

národní k východu , byla ovšem zjev, jehož psobení lze postihovati

tém všude na široké front, sáhající od moe baltského až do

Sedmihrad, a právem anonymní horlivec eský v 14. století pipo-

míná, že Nm.ci jsou jediný národ, který se neobmezuje na svou

vlast, nýbrž ke všem sousedm proniká v menších nebo vtších

skupinách. Pamfletista ten, zapomínaje zcela, jak velikou oblast

si Nmci na své zptné pouti k východu podmanili s meem
v rukou, ironicky je nazývá plemenem nevolnickým, které prý

lstiv své služby nabízejíc a ,,služebný lid všem sousedm opa-

tujíc" po veškerém svt se rozlézá a vetevši se nkam, ovšem

pak obchodem a obratností v záptí i moc na sebe strhuje. Jest

význané, ale velmi pochopitelné, že práv v Cechách mohl

vzniknouti takový názor o expansi nmecké. Rod Pemyslovský

vytvoením skuteného státu mnohým bojem zoceleného, dovedl

zde zabrániti tomu, aby Nmec nepronikal na pdu eskou se

zbraní v ruce, jako do Míšn nebo Branibor, a aby také tu ne-

projevoval velkopansky své tradicionální opovržení plemenem slo-

vanským. Nmecká vlna u nás narazila na útvar z míry pevný a

nemohouc jej rozdrtiti, pelévala se jen drobnými a nesmlými
potky pes hraniní hory do zem, tvoíc tu dlouho neveliké

ostrvky svým vlastním životem žijící v slovanském prostedí.

Od poátku 13. vku nabývá však tato pénétration pacifique

nmeckho živlu do Cech rázem vtší prudkosti a zárove i obec-

^) Druhdy se v listinách potkáváme i s jinými hesly; tak dje se

lokace v severovýchodní Morav nkde ,,more Francorum" (C. dipl. Mor.

V., 14).
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njší psobivosti než v kterékoliv jiné zemi sousední, a jde práv
o vysvtlení tohoto náhlého zrychlení jejího tempa. Vysvtlení

to, tuším, lze nalézti jen, oceníme-li po zásluze význam kovového

bohatství, které v 13. století posunulo zem eské neoekávan
do popedí e\Topského zájmu a zárove podstatn usnadnilo ve-

liký pe\Tat spoleenský, jak jsme v pedchozí úvaze nartli.

Vítzství penžního hospodást\á nad vázaným bytem pri-

mitivnjším žádá všude pedevším dostatené zásoby drahého

kovu, který jest jaksi krví, živící nový, smnný ruch. Ale práv
o drahý kov byla v západní Evrop po drahná staletí citelná

nouze. Historikové nkteí vysvtlují záhubu íše západoímské

a úpadek umlého vládního stroje antického impéria \^slovn

úbytkem stíbra a zlata, po staletí odtékajícího na východ passivní

bilancí obchodní ze západních provincií. Nedostatek obžného

kovu zpsobil prý tu návrat k pomrm naturálním a zeslabil

tím odpor proti pívalu germánskému, jemuž lépe odolávala

íše východní, hospodáství penžní a tím jak msta tak stálé

vojsko déle udrževší. Theorie ty jsou snad upílišené, ale ji to

jest, že až do 12. vku západní a stední Evropa nemla dosta-

tených zdroj a ,zásob stíbra, kterýžto nedostatek vskutku

zdržoval osudn tok hospodáského vývoje. Nebo když poteba
penz pes to trvající jen ponkud vzrostla, bylo nutno sáhati

na konec v dob brakteat k ražení tém bezcenných plíšk,

chovajících sotva sledy stíbra.

Podstatnou zmnu pomr tch pinášel od sklonku 12. vku
jednak zptný píliv stíbra z oblasti východní, který zpsobilo

ovládnutí bohatj^ch kraj levantských Benátany, Janovany, Mar-

seillskými a kižáckými výpravami, jednak etné objevy nových
dol, provázené zdokonalením hornické techniky, které rychle

saturovaly stíbrem západní i stední Evropu. Zem, v nichž se

požehnání hor tehdy vtší mrou otevelo, octly se pak piro-

zen na výsluní hospodáského ruchu ; a Cechy byly z nich.

Tžení drahých kov bylo tu sice ode dávna domovem, ale

teprve za posledních Pemyslovc v 13. vku nabylo míry netušené.

Skoro souasn s Míšní stávají se Cechy tehdy soudobému svtu
po výtce zemí stíbra a z ásti i zlata, a zejména od doby Václava I.,

když rudné bohatst\a Jihlavy a sousední vysoiny eskomoravské
bylo dokonale poznáno, vyrstají zem naše v klassický Icraj

stedovkého hornict^d vbec. Zde se zdokonalují methody vý-
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tžné a vytváí po prvé ve stední Evrop skuten kapitalistická

organisace tžaská t. zv. kverk, -nutná k nákladnjším inve-

sticím dlním, zde dozrává nejprve dsledná svoboda kutací , a horní

právo stedoevropské dosahuje zde, v Cechách, vbec první ucelené

kodifikace v práv jihlavském. Odtud pak proudil drahý kov

do vyprahlých žil zemí sousedních, až na sklonku století se chví-

lemi zdálo, jako by celá zem byla zachvácena horekou stíbra,

podobn jako v 19. vku nkteré kraje zámoské. Tlupy pod-

nikavých horník do zem zevšad proudících rozrývají veškeru

oblast mezi stedním Labem a Jihlavou. Zejména v Kolín,

áslavi, Chrudimi, Nmeckém Brod, Šlapanicích, Blé, Vod-
radech, Ždáru, Pibyslavi a na mnohých jiných místech vznikají

o pekot dležitá stediska dlní, vedoucí mezi sebou namnoze

prudké spory ,,o vlastnict\d a hranice hor mezi eenými msty
objevovaných", jak praví listina souvká.

Ale ruch hornický se neobmezuje nikterak jen na tuto vy-

soinu. Slyšíme o pokusech dlních v okolí Brna, které pedem
na králi vymáhá výsadu kutací v kruhu šesti mil od hradeb mst-
ských ; slyšíme o olovných dolech na Opavsku a v severní Morav
vbec, kde si biskup olomúcký ve smlouvách se svými many
vyhrazuje možný zisk z nove nalezených hor. V západních Ce-

chách, ve Stíbe, jmenují se doly již roku 1188, a obce hornické,

jako Plánice, Hory Kašperské a jiné táhnou se pomezím šu-

mavským až do Loketská, kde páni z Rizmburka mají doly na

stíbro a cín ve Slavkov i jinde, závodíce zárove ve vlastním

Rudohoí v hledání jich s klášterem oseckým a pány ze Žeberka

i Sumbm^ka. V Krupé u Bíliny kvetou doly již v 13. vku stejn

jako v Jílovém a jiných místech v povodí vltavském a v listinách

se stále setkávárríe i s domácím ,,aurum rivale", rýžovaným

v pítocích vltavských, na Sušiku, Strakonicku i na zboží te-

pelském tak horliv, že potulní rýžovci se mnohdy jeví hotovou

metlou ostatnímu obyvatelstvu.^)

A tak se stává již v první polovici 13. vku eské stíbro,

zlato i cín hledaným zbožím, jehož cena se sleduje i v tehdejším

ohnisku západoevropského obchodu, v nizozemském Brgge;

^) Proto asi byl nucen plebán Jindich, pijímaje roku 1290 na

Sušiku prekaristicky jakési zbožíko klášterní, výslovn slibovati, že

nedopustí ,,aurifossores in sepedicta curia negotiari vel fodere" (Reg. II.,

no. 1506).

Susta, Dv knihy eských djin I. 4
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do nejvzdálenjších zemí pronikají pemrštné zprávy o stíbrném

bohatství kraj tam za Šumavou, lákajíce k nám nové a nové

horníky.

Svého \Tcholu dosáhla tato horeka kutací ovšem až ob-

jevem zvlášt mohutných couk rudných v Hoe Kutné. Již

za Pemysla II. se tam sice dolovalo, ale zpoátku patrn s ne-

valným úspchem, nebo na místech dnešní Staré horv' nevzniklo

hned ani msto, nýbrž jen obec hornická, z níž klášter sedlecký

bral od"poátku nkteré užitky. Teprve na zaátku devadesátých

let, za vlády Václava II., byla jižn od pvodní osady objevena

ložiska tak úžasné vydatnosti, že pedila nade vše, co se dotud

v stední E\Top v oboru tom vyskytlo. Václav II.., vzdávaje pohnu-

tými slo\^ Bohu dík za to, že práv jeho vlád dal do vínku dar tak

vzácný, vytýká doslovn, že od staletí nebylo slechu, aby se kde na

kousku zem tak nepatrném, jako jest Hora Kutná, tolik bo-

hatství skrývalo, a rychle kolující zprávy o obje\ai psobil}-

patrn ve vší souvké E\Top dojmem nevšedním. Ze všech

kraj sbíhá se tehdy lid laný rychlého zbohatnutí k Hoe, která

podle slov opata zbraslavského pímo ,,
pitahovala k sob ohromné

zástupy z cizích národ jako hotový jícen lakomstva a propast

híchu".

Zbožný opat tu 0A'šem nepipoml, že jeho vlastní ád
jakožto podílník z propasti té mnohonásob zisky erpal, a že

jeho zbožovaný král Václav II. svou Horu nadšen velebil jako

místo spásy, kterým ,,nejen království eské ale vskutku i ve-

škeren okršlek zemský jest oblažován". I na slovo skoupý kro-

niká rakouský, Jindich z Heimburka. zaznamenal v letopise

svém, jinak jen nejznamenitjší události registrujícím, k roku 1294,

že tehdy ,,sbh se zaal ke Kutné"^) a brzy si vypravovali až na

Rýn, že král eský jest nepemožitelný, maje v Hoe pes še-

desát tisíc havé, kteí mu ve dne v noci z dol stíbro vy-

nášejí.-)

^) Rukopis má ovšem doslova ,,epit esse concursus in Gurim" (F.

R. B. III., 321), a proto vydavatelé mli za to, že jde o jakési srocení a

vzpouru v Kouimi. Než rukopis nám jedin zachovaný jest velmi vadný
opis 16. vku a místo nabývá pravého smyslu jen, teme-li ,,Guttin".

2) Tak jest nepochybn rozumti slovm vtší kronikj^ kolmarské

a nikoliv, jak optovn se stalo, jakoby roku 1304 ve vojsku krále e-
ského 60 tisíc havé bylo bojovalo.
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Pímo nad šachtami, v samém poli dlním, vyrstalo s ho-

reným chvatem neladné a ledabyle improvisované msto, v nmž,
jak se pozdji staiký fará ze sousedního Malina rozpomínal,

bylo teba ,,pro nespoetnost lidstva z rozliných království

sem se sbíhajícího" na kvap stavti devné kaple, krmy
a lázn. Babylonskou vží, hlaholící nejrznjšími jazyky pi-

padala Hora tehdejšímu veršovci štýrskému, který tvrdil, že

tam bylo na 100 tisíc havé z Míšn, Pliseska, Pomoan,
Uher i Polska se sebehších. Pi menší volnosti stedovké byl

zajisté tento ,,concursus" do zemí eských za ziskem dlním
zjevem stejn nevšedního rázu, jako novodobé chvatné sbíhání

dobrodružného lidstva k ložiskm stíbra nebo zlata v dalekém

zámoí náhle rozhlášeným, a není pochybnosti, že úžasnou

úrodou hor se státu Pemyslovc dostalo postavení zcela vý-

jimeného v kruhu zemí stedoevropských.

Nebc zjev nebyl jen krátkého trvání. Vyvrcholil sice na

sklonku století Horou Kutnou, ale již Jihlava ped tím a jiné

doly eské zažily asi podobné, tebas ne tak vzrušující chvíle

velikých úspch, o nichž jsou nám svdectvím zprávy cizích

kroniká, na píklad annalisty kolmarského, vytýkajícího

úžasné bohatství, jež prý již Václavovi I. a Pemyslovi II.

z dol plynulo. Cechy byly po celý 13. vk zemí stíbra,

a s pyšným sebevdomím vytýkal Václav II. ve svém Horním

práv, že práv ve chvíli, kdy ,,tém ve všech královstvích bo-

hatství stíbrných a zlatých dol vyschlo, jediné Cechy veškeren

svt s\^m stíbrem a zlatem zúrodnily a zavlažily". Byli si

tedy v Cechách tehdy dobe vdomi toho, jaký význam mlo
požehnání domácích hor pro všecko kesanstvo, a také kdo uva-

žuje o spoleenských djinách našich v dob té, nesmí zapomínati

této stránky, která sama o sob byla s to, aby mocn ur^^chlila

hospodáský vývoj zem a vtiskla mu ráz hotového pelomu.

Podivuhodný postup nmeckého živlu smrem k východu,

\yvrcholený v 13. vku, postup, jehož hrdinou byl nmecký sedlák

i mšan, bývá asto srovnáván s dravým proudem osadnické

okupace, který v 19. století tak rychle otevel bílému plemeni

širé plochy Severní Ameriky, zalidniv zemdlskými osadami

a msty takka pes ncc vyrstajícími ohromný kraj mezi hor-

stvem alleghanským a Tichým Oceánem. Souhlasíme-li s tím

srovnáním, nezbude nám, le piknouti zemím eským v cel-

4*
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kovem rámci nmeckého výboje hospodáského postavení po-

dobné, jaké mla za oceánem v rámci Spojených stát Kalifornie,

pedstihující svým kovovým bohatst\ím mnohé bližší a snáze

pístupné koniny a lákající mocn nejrozmanitjší lid, a to nejen

lid hornický, nýbrž i jiné podnikavé živly. Podobn i v Cechách

od poátku 13. vku neoekávané poklady hor zpsobily, že

proud nmecké kolonisace širokým tokem k východu se obracející

do našich zemí zašlehl úinnji než do kraj sousedních.

Stíbro tu pomohlo pekonávati s výjimenou hbitostí

veškeré pekážky, jež se kulturnímu \ývoji stavly v cestu. Ne-

bylo již teba, aby byly cizí tovary a vzácné plodiny získávány

jen bojem a vývozem otrocké krve, koní, kozí a jiných suro\dn.

Zem mže cizin bohat platiti výtžkem svých dol, dosahujíc

pes to sama takového nasycení domácího obhu drahým kovem,

jakého vyžaduje vstup do skuteného hospodást\'í penžního,

a sacra argenti fames jí nadto zajišuje rychlý píliv pilných

a zkušených rukou z ciziny, které nejúinnji pomáhají boiti

v nové vlasti budovu tradicionálních ád spoleenských a bu-

dovati novou, bohatjši.

Nebo zkušenost ui, že podobný rychlý rozmach a pe\Tat

hospodáský, jaký vyznaoval dobu posledních Pemyslovc,
nebývá možný bez souinnosti jednotlivc, vynikajících speku-

laními schopnostmi a ,,grunderskou" odvahou. U feudální a

válené spolenosti, jež až do té doby jedin ídila život národní,

lze ztžka pedpokládati dostatek schopností tako\^ch. Bývá
ovšem zvy^kem vjrtýkati zvlášt zásluhy duchovních ád n-
kterých a klášter vbec o kolonisaci kraje a zdvižení zemdl-
ského ruchu ve vší stední Evrop, badání podrobné však redu-

kovalo znan toto obecné t%Tzení a ukázalo, že podnikavosti

klášter neteba peceovati. U nás není sice pochybnosti o tom,

že stejn cizí ády rytíské, jako cisterští nebo premonstráté

dali mnohý raný podnt ke vzniku nových osad a pivábili i cizí

lid do zem, ale pi zmnách, o nichž jsme mluvili, šlo také o vci
rozsahu daleko vtšího.

Promna starých hradišt zemských a vtších osad tržních

ve skutené obce mstské, na novém základ právním postavené,

nalézala snad tu onde vhodnou osu krystalisaní v pedchozích

výsadách starých kupeckých družstev cizineckých, ale pípady
ty jsou jen nepatrným zlomkem v rámci soustavného zakládání
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osad mstských, vznikajících na ráz a s užitím znaných investic.

Znenáhlé množení rolnických osad a pozvolná kolonisace star-

šího typu byla vcí zcela jiného ducha, než pekotné zabírání

kraje velikými podniky zúrodovacími, kdy kusy hvozdu, jež

mají v nkolika krátkých létech padnouti v ob pluhu, se od-

hadují pedem na sta lán a kdy slyšíme o záborech ry^ vskutku

velikých.

Nebo pipomíná to opravdu postup takka americký,

stanoví-li biskup olomucký na píklad, že v urité oblasti lesní,

jedinému podnikateli k ,,extirpaci" svené, má na každých

100 lánech vykluené role vzniknouti kostel, jehož podací zstane

doasn lokátorovi. A také promna starších osad v nový systém

lánový i mnohé jiné stránky pevratu smujícího k urychlenému

využití hospodáských možností kraje, dotud valnou mrou
ladem ležících, piozrazuje vtíravou innost ducha komer-

ciáln prozíravého, který jen zídka vznikal ve vyšší, feudální

vTstv pdcu vládnoucí, nýbrž tém všude se rodil se vzrstem
mšanského kapitalismu.

Z tohoto prostedí, novým hospodáským rationalismem

mocn doteného vycházely patrn hlavní nárazy a vlastní ini-

ciativa. Jediné obratný podnikatel, který ml praktickou zku-

šenost i styky, umožující pívod spolehlivého lidu z cizí oblasti,

a pedevším také nutný kapitál movitý, se mohl se zdarem pod-

jímati úkol tak nesnadných. Nebo zejména znaný základ

penžitý byl naprostou podmínkou. Slyšíme-li, na píklad, že

pi peložení Staré Chrudim na místo nové, kde mla vzniknouti

vtší osada mstská o 100 lánech úroné pdy, bylo teba jen

na podacím do dvou let složiti vrchnosti znaný peníz 1000 hiven

stíbra, pochopíme, že lokátor, který podle slov listiny pijal

„váhu této úpravy a zízení toho na svá bedra", nemohl býti

ledakdos.

V kolika pípadech bývalo zajisté teba, aby pomáhal

podstatn osadníkm pjkou hned pi prvním zákupu i po dobu

prvních tžkých let Ihtních, kdy mladá kolonie si vytváela

svj fundus instructus a zápasila s panenskou pdou. Podnikatel

takový zajisté mnohdy slibem budoucích zisk pohnul vrchnost

k pokusu, rue za zdar svým jmním; vidíme, že bývá nucen

zaasté stavti jí i zámožné jistce z kruhu svých pátel, a sly-

šíme, jak si na píklad klášter želivský vymiuje, aby lokátor

I
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ze svého doplatil veškeren klášteru ucházející úrok z lán, je-

jichž zdárného osazení by nedocílil do pti let. A listin^^ nám
ukazují radu lokací, které nemly vskutku takového úspchu a

znova s nezdarem se potkal3^

Risiko podnikatelské bývalo tedy opravdu asi jen zrídlca

nepatrné, žádajíc znané hotovosti, a to nejen pi lokacích,

nýbrž i pi jiných podnicích soubžných, jako bylo tebas opev-

nní msteka a vystavení tvrzky obranné \' nm, jaké na

píklad v Kladské Bystici na svj úet pe%-zal mšan Jakub

Rucker. A sledujeme-li pozorn kusé zprá\y, jež se nám v listin-

ných památkách o ruchu tom zachovaly, \ádíme, že mnozí lokátoi

se patrn nespokojovali s jediným podnikem toho druhu, uvá-

djíce na rozliných místech v obh svj peníz, i zkušenost a tím

prozrazujíce nepochybn svj sklon k emeslnému g^nderst^^.

Kdyby listiny naše byly etnjší a také hovornjší, mohli by-

chom zajisté vypoísti znamenitý poet rodin mšanských, u nichž

to kumulace ddiných rychet pímo dosvduje, ale staí i \ý-

slovné ustanovení nkterých pozdjších smluv lokaních, jež

elí tomuto zje\Ti, jenž se patrn \Tchnostem jevíval druhdy ne-

výhodným proto, žé rychty se tak dostávaly do rukou o3ob píliš

mocných a nezá\d3lých. Proto s3 setkáváme i s klausulemi, že

nový rychtá má v míst jím založeném opravdu sídliti, anebo,

že nesmí pikoupením lán svj majetek v ní rozšíiti nad uritou

mez.

Než obmezení takové nebývalo nikterak obecné a zvlášt

nikoliv v dob pr\'ního rozmachu kolonisaního, rozweného
nemalým množstvím podnikavých jednotlivc, z nichž nkterým
kapitál a rozhled ovšem stail jenom na skromnjší úkoly, kdežto

jiní necouvali ped adou nákladných a ne nadných pokus.
V proudu cizinc po zemích eských v 13. vku dlužno

vbec dobe rozeznávati dvojí \Tstvu. Jedna, tvoící hlavní poet
píchozích, nemá ovšem jiné touhy, než usaditi se v nové

vlasti na bezpeném smluvním práv a zde vzdlávati lán

pdy nebo rozxájet vedle toho rozšafn práci emeslnou v ts-

ném, devném domku uvnit nar^xhlo sdlaných hradeb mst-
ských. Zabezpeení skromného živobytí, poctivá ,,Nahrung",

jak znlo nmecké heslo, jest jí cílem a proto se lid ten

vžívá klidn v rámec poddanského pomru k vrchnosti a jen

znenáhla nabývá ve vtších mstech výraznjšího sebevdomí
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stavovského zvolna se tvoícími bratrstvy cechovními, jež bývaly

mnohde dosti- dlouho zakazovány a pak z pravidla trpny jen

pod dozorem vrchnosti a rady mstské. Od lidu toho se však

lišila podstatn skupina mén uklidnných píchozích, které ne-

pivedl do zem cíl tak skromný, nýbrž palivjší touha po rychlém

zbohatnutí a skutené moci. Tato menšina výbojným duchem

zisku zvíená, stává se podkladem ctižádostivého patriciátu,

oznaovaného v pramenech asto jakožto ,,cives potiores" nebo

,,potenciores" ; ona strhuje od poátku na sebe vládu ve vtších

mstech i v rychtách venkovských a jeví se hlavním pohánem
hospodáského perodu. Bohatství v jejich rukou se stává úinnou

pákou, která na mnohých místech dokonce prolamuje vysokou

hráz, dlící nižší lid pracovny od vyššího národa, a hýbá smle
vším životem v zemi, A není pochybnosti, že píliv práv této

podnikavé vrstvy z ciziny asto velmi daleké byl valn podn-
cován stíbrným bohatstvím ech, touhou zachytiti mocn vy-

trysklý pramen drahého kovu u samého zdroje.

Bylo to zcela pirozené. Doly, s žárlivým chvatem na všech

koncích zem otevírané, nevolaly sem jen skutené havée a ta-

vie s horninou se mozolící, nýbrž i mnoho jiného lidu za nimi

se táhnoucího, a zejména obratné kupce, kteí jako kverkov^é

vedou pak náklad na hory, strhuj í na sebe výnosný obchod s vyt-

ženým kovem a ujímají .se i nájm mincoven i urbury knížecí

a jiných podobných podnik. Staré, spíše emeslné havéství ustu-

povalo ádu kapitalistickému a to tím rychleji, o vtších investic

žádalo dolování do velikých hloubek pronikající a pekonávající

zejména vodu dlní jen nákladnými pokroky technickými.^) Chudý

knap mohl sice i pak ješt zbohatnouti šastným nájmem podružné

jámy nebo lénšaftu, ale hlavní couky na poli dlním utkvly

v rukách bohatých kverk, ddících nebo kupujících jednotlivé

podíly horní (kuksy). Ti tvoí složit ustrojená tžastva, jejichž

lenové namnoze ani v dlních stediskách nesídlí, nýbrž v mstech

jiných, ale dávajíce peníz na zaízení dlu a mzdu havískou, mají

vedle urbury královské hlavní zisk z prodeje vytžené rudy.

^) O tchto novotách technických, nutných hlavn pi štolách

,,que difficilibus expensis et laboribus excolluntur", mluví Václav II.

v Horním práv, zmiuje se výslovn o umlých zaízeních ,,cum rotis

aliisque studiosis instrumentis", které prý „quotidie per modernos sub-

tilius emendantur."
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A také další zpracování rudy nabývalo snadno rázu kapitali-

stického podnikání zámožných kupc a hutník^), takže pevaha
obchodnictva nad vlastními havíi tu byla od poátku nepo-

chybná. Pevaha ta se projevuje namnoze i v tom, jak rychle se

na mnohých místech obec horní mní v pravou obec mstskou,

zjednávající si výsady, které, jako ukazuje slavný handfešt ji-

hlavský z roku 1249, úinn ppmáhaly pi tvoení spolené zá-

kladny lepšího práva mstského v Cechách vbec, takže jeden

z prvních znalc práva toho (Tomaschek) mohl výslovn tvrditi,

že právo v praxi mst eských v 13. a 14. vku platné, vyjímaje

nkterá msta severoeská, vtšinou se opírá o právo jihlavské.

Jako mocný kvas pronikali spekulanti ti pak celou zemi.

Stíbro a kovy vbec je sem sice pilákal}^ pedevším, ale bystré oko

jejich poznalo rychle i jiné poklady, které bylo lze vytžiti z úrod-

ného a dosti zaostalého kraje intensivnjší a umleji seízenou

prací. Bohaté požehnání hor nesmlo jen zhola odtékati ze zem
passivní billancí obchodní, nýbrž mlo býti zde z valné ásti pevn
upoutáno a mlo zúrodniti veškeren život. Úvahy ty nevznikaly

sice zajisté hned jasným ulenním píin a úink, nýbrž spíše

z podvdomého instinktu a praktických píležitostí v hlavách,

jejichž nositelem byla patrn nejedná rázovitá a zajímavá postava

hospodáského dobyvatele, jaké ruch podobný rodívá. Suché

a náhodné zmínky listin nám dávají ovšem sotva tušení o tom,

jak hluboko do osud vlasti naší zasáhl na píklad valn zbohatlý

pražský mšan Eberhard mincmistr a urburé Václava, o nmž
víme, že utvoil z pátel svých družstvo k založeni nového msta
pražského, založeného u sv. Havla, pravideln a s nevšední

,,magnificencí", jak piznává pozdji sám Pemysl II. Znanými
statky zemskými jej vyznamenal Václav I. ; nejbohatší pán eský,

Smil z Lichtenburka, jemuž Eberhard pomáhal pi zakládání horní

osady v Brod Nmeckém, jej neváhá zváti svým milým kmotrem,

a s jakým respektem o nm mluvil ješt po smrti jeho Pemysl II. !

A Ebrlin ten nebyl jediný z bohatých kverk a nájemc
urbury, o nichž \ame urit, že jmní v obchodu stíbrném zí-

1) Vedle družstevních podnikatelstev, ne nepodobných dnešním
spolenostem akciovým, hráli ovšem v menších místech horních úlohu

i podnikatelé jednotliví, na vlastní vrub duly i hut zizující. Tak vytýká
na píklad pražský mšan Konrád roku 1311, že založil na biskupov
pd v Píbrami hu ,,suis sumptibus et expensis".
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skané neváhali vkládati do lokaních podnik. Jeho souvkovcem

jest na píklad Jindich, rovnž pražský mšan a nájemce mince

královské, s nímž se potkáváme jako s lokátorem v Humpolci,

kde pevzal od kapituly vyšehradské komplex les, aby tam

hned skupinu osad založil, stav kapitole jistcem za vasné do-

konání podniku svého bratra Albrechta a ješt jiného mšana
pražského.

Souvislost rozvoje našich mst s hornictvím a mincovni-

ctvím se prozrazuje i jinak. První nmecký mšan pražský

nám jménem známý jest ,,monetarius" Dreiloth roku 1207 jmeno-

vaný a v Brn rovnž prvním jest mincé Bruno, který v dom
svém mohl hostiti i markrabte i samého krále Václava I. Jeho

vedením patrn koupilo roku 1239 mšanstvo brnnské ,,horu

stíbrnou" na zboží kláštera doubravnického a jevilo i pozdji

horlivý zájem o podniky dlní. Mincéem byl také olomoucký

vojt mstský Fridrich, a podrobným probádáním všech zacho-

vaných listin, které jsou ovšem jen pranepatrným zlomkem

skuten uzavených smluv, by bylo snad možno zjistiti i více

podobných pípad, dosvdujících, jak tsné bývalo spojení

dlních podnik s prvními pedáky nového mšanstva. V jejich

rukách pak zisky hornické obratem se mnily v produktivní

kapitál, jenž probouzel rušnjší život hospodáský v zemi vbec
a pivádl cizí lid i ády nové. Byli mezi nimi jist i šastní

selfmademani, kteí podle slov Horního práva krále Václava II.

dnes nemli, kam by položili hlavu a zítra byli již vlastníky

podíl cenných na tisíce hiven. Ale vedle toho nelze pochy-

bovati, že rychlé zisky, které slibovala bohatá zem stíbra,

pilákaly do Cech také nejednu osobu, již ped tím zámožnou.

Slyšíme-li na píklad, že ti pední mšané brnnští roku 1285

dávají souhlas k prodeji rodinné nemovitosti, ležící v patricij ské

tvrti v Kolín nad Rýnem, i) lze míti za to, že již jejich otec,

Konstantin, nepišel do Moravy s prázdným mšcem.

1) Zajímavé listin, již o tom vydala 11. dubna 1285 obec brnnská

spolu s opatem zabrdovickýra (C. dipl. Mor. XV., no. 16) nesmíme ovšem

rozumti tak, jako iní Bretholz (Gesch. d. Stadt Brunn 75), který maje

za to, že jde o prodej domu v Brn samém, marn tam hledá zmínnou farnost

sv. Brigitty a nemže pochopiti, pro zpráva o trhu do Kolína nad Rýnem
byla posílána. Vskutku jde o dm ležící v Miihlengasse ve staré tvrti

kolínské, který Blizza, ovdovlá matka brnnských mšan, prodala

I
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A rovnž jest jasné, že vkládání mo^"itého bohatství, a
z ciziny pineseného a teprve v zemi samé získaného do lo-

kací a jiných podnik podobného rázu b^do neobyejn výnosné,

dávajíc hojnou odmnu podnikavosti a tím umožujíc i její další

kroky.

Lokátor se stává z pravidla rychtáem, šult3"sem nebo vojtem

ne-li ddiným, což jest velmi asté, i) tedy aspo doživotním,

v míst jím založeném nebo v nový ád úroný pevedeném;

bére jakožto zástupce vrchnosti jednu nebo dv tetiny pokut

a jiných penz soudních, ale stává se zárove vlastníkem jednoho,

dvou nebo až pti lán zcela svobodných, v odmnu mu ure-

ných, a mnoha jiných výhod. Nkdy jest to právo podací

nebo i úrok z každého šestého, nov osazeného lánu, mlýn, kotce

masné a tržní, právo na krmu nebo láze a valchu a vbec ada
koncessí, jejichž užívání zaruuje novému rychtái hospodáský

primát i v mst i na vesnici, odhodlá-li se v míst samém z-
stati nebo usaditi tam nkterého svého synka. Jinak však bývá

mu možno zpenžiti práva ta prodejem a záhy pozorujeme, že

ceny takových ddiných rychet bývaly znané, i byla-li vrch-

nost sama kupcem.. Tak byl klášter bevnovský již roku 1266

nucen, kd^^ž odkupoval vojtovi broumovském.u Wicherovi holou

rychtu, vyplatiti za ni 220 hiven stíbra, sumu tehdy zajisté

pevelikou.

Takové znamenité zúroení a rychlé zisky lákaly ovšem

kapitál i podnikavost obchodní mrou stupovanou a vj^svtlují

nám dostaten pekotnou takka innost kolonisaní, která

v 13. století zemmi eskými pronikala a jejich vnitní ustrc-

jenost mnila. Stíbro z dol zemských na svtlo boží vynášené

bylo hlavní vzpruhou rychlého vývoje, který, jak jsme již nahoe
vidli, ml zárove velmi mocné dsledky spoleenské jak v nižší,

tak vyšší \Tstv národní a obohatil podstatn veškeren život

Konrádu Hartvuestovi. Tento kolínský a nikoliv brnnský mšan si

pak zajistil nesporné vlastnictví tím, že žádal na brnnském potomstvu
Blizzin výslovný souhlas, povený obcí brnnskou a duchovní autoritou

opatovou.

^) Ze by bylo vskutku možno kolonisaci nmeckou v echách
dliti podle ddiného nebo jen doasného práva rychetného ve dvojí

oblast zempisn rozdílnou, se mi nezdá nikterak tak bezpen dokázáno,
jak se asto tvrdí^•á.
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V kraji. Obecný blahobyt všech vzrstá, ale ovšem zvlášt zna-

menitá ást zisku se hromadí trvale v rukou jednotlivc, jejichž

piinním se ruch pedevším rozvíil, a z kruhu toho vyrstá
patriciát mstský, nová a dležitá tída spoleenská, hluboko

zasahující do osud státu eského. ;

:

A není jist nemístné, povšimneme-li si tu hned ponkud lépe

vývoje stavu toho, který ovšem byl proti tídám ostatním jen

velmi neurit ohranien a jist znova a znova se doploval zvláš

nadanými a šastnými jednotlivci z kruhu nižšího mšanstva.^)
Toto mšanstvo ostatní tvoí vtšinou spolenost pevn

pissátou k lánm nebo živnostem a trvale spiatou se svými msty
a msteky. U patriciátu toho však namnoze není ; tomu jest z pra-

vidla celá zem okrskem hospodáské innosti. Bohatý mšan
podluje nejednou syny své dvojí nebo až trojí rychtou, od roz-

liných vrchností získanou, mívá domy i statky v nkolika mstech,
najímá clo, minci nebo jiná práva daleko od svého hlavního

sídla, lokuje v rozliných krajích, jest kverkem, který má kuksy
pi podnicích dlních v Cechách i na Morav, a proto patriciát

ten neutkvíval, zejména v menších mstech, píliš pevn. Psobil
v nich asto jen pechodn a stékal se mimodk do nkolika vtších

stedisek, zejména do mst pražských. 2)

^) Nepozorujeme vskutku, že by patriciát u nás byl tvoíval spole-

enstva rodová, vi ostatnímu mšanstvu tak se uzavírající, jako t. zv. ,,Ge-

schlechter" nkterých mst v íši. Nebylo to ani možné v zemi, kde tolikerý

cizí živel se mísil. Hranice mezi mstským velmožem a prostšími ,,cives"

nebyla u nás tedy asi nikdy pevn stanovena, ale skutenost její uznávaly

pes to v lecems i ády právní. Tak stanoví právo brnnské z roku 1243,

že poliek lze splatiti pokutou l^ó hivny, ale jen, není-li uražený ,,de

honestioribus unus". ,,Honestiores", to jest patriciát, se tedy tší zvýšené

ochran právní a z nich od poátku byli mužové, kteí si nadto vymáhali
zvláštní svobody osobní, jako na píklad pražský mšan a mincmistr

Reinard, o nmž Václav I. roku 1234 praví, že nabyl zvláštních výsad
ddiných ,, extra ordinem suorum concivium".

2) Zjev ten upomíná v mnohém na dnešní pohyby rodin židovských,

tvoících v našem život podobný kvas jako nmecký mšan v slovanském
ovzduší stedovkém a postupn se sunoucích z venkovského msteka nebo
nájemného dvorce do Prahy nebo Brna a na konec pak ve Vídni za-

kotvujících. Analogické posuny lze asi v 13. a 14. vku sledovati v ro-

dinných jménech známých bohá pražských, Rokycaner, Benessover,
Znaimer a jiných. Názviska ta ovšem neznamenala vždy pvod z tako-

vého msta venkovského; asto stail zajisté i pechodný pobyt v nm a

proto z nich nesmíme snad dovozovati eskou pošlost jmenovaných.
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Praha se jevila ovšem již v dob pradávné podivuhodnou

mrou hlavním tžiskem zem. Ve stedovku jest vskutku

málo píklad, aby veliké území, jako jsou Cechy, mlo ste-

disko veškcren národní život tak pevn k sob poutající,

k nmuž by se od hranic cesty obchodní soustedn sbíhaly

a jehož držení by znamenalo opravdu panství nad krajem.

Patrn mlo hradišt pražské, které již Kosmovi jest ,,metro-

polis", stžejný význam obchodní hned ped scelením zem
a usnadnilo tím Pemyslovcm valn státotvorný úkol. Jakožto

sídlo biskupské vzrostlo pak významem ješt více a mníc se

v msto zachovalo pitažlivost tu i pro nový patriciát nmecký,
který se zde kupí nepomrn více a trvaleji než v ostatních nových

mstech;^) a uvidíme, jak pozoruhodné následky to mlo i pi
prvních rušnjších projevech politických mstského stavu u nás.

Na Morav nevzrostlo naproti tomu stedisko tak uznané

;

zde Jihlava, Brno, Znojmo, Opava a Olomouc se jeví takka rovno-

cennými centry, a zdá se, jako by vbec Moravu od Cech podstatn

byla odlišovala i jinak menší soustednost veejného života a

pevnjší setrvanost bývalých údlných oblastí. Než nesmíme si pi
tom vc pedstavovati tak, jako by mezi patriciátem mst eských

a moravských byl býval hluboký pedl ; toho nebylo. Peníz

bohá pražských jest stejn cenný na Morav jako v Cechách

a vidíme na píklad, že sj^n známého urburée Eberharda, Ekhart,

má souasn majetek v Praze, v Brod Nmeckém i v Brn, jsa

doasn i v Hoe Kutné konšelem, kdežto jeho bratr Jaroš

vyniká mezi mšany jihlavskými^ a dva bratí jiní sedí v Kolín

na Labi. Vidíme tu jasn, jak hospodáská podnikavost jediné

rodiny se projevovala v nejrznjších koutech zemí eských a pi,

tom dlužno míti na pamti, že zprávy naše o ní jsou naprosto

náhodné a jist kusé.

Tato vtší pohyblivost, odlišující mstské velmože od chudší

vrstvy, byla vskutku nezbytným pedpokladem hospodáského

1) Teprve na poátku 14. vku soupeila ve smru tona s Prahou
jaksi Hora Kutná, ale nesmíme zapomínati, že patriciové pražští bývali

jakožto vlastníci dlních podíl namnoze leny horní obce kutnohorské

a že proto pední lenové rod pražských, na píklad nkteí Pušovci,

hráli zárove vedoucí úlohu i v Hoe. Obojí msto trvalo v dob té patrn
v jakémsi tsném soužití, spoleností kapitálu utvoeném.

*) Také jiné rodiny pražské mívaly v Jihlav podíly; tak na píklad
známý rod, zvaný od Kamene.
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podnikání patriciátu, které zachovává trvale rysy spekulaního

a obchodnického ducha. Patricij má ovšem valnou ást majetku

svého pevn upoutánu v mst, Bývala to skupina mstiš a dom,
pronajímaných bucf na kratší lhty, bud vysazených na ddiný
úrok, nebo kotce, hospody, mlýny mstské, lázn a jiné drobné

podniky, které zámožní vlastníci menšímu lidu popouštjí za

plat nebo nkdy i za závazek uritého výkonu. Tak na píklad

Velfovec Menhait dovolil krejíkovi jakémusi, z Bavor pícho-

zímu a na jeho mstišti usedlému, aby tam zstal doživotn,

jsa zavázán šíti zdarma Šaty chase Menhartov. Vtšinou však

bohatý mšan nedává majetku svému veskrze utkvívati tak

na pevno, nýbrž i když ho již neobrací k podnikm loka-

ním na venkov, hledá jím jinak vyšších zisk. Pedevším
v obchodu.

V 13. vku byla již ta tam doba, kdy cizí, v zemi neosedlý

kupec veškeré vzácné zboží vozíval do ech. Naopak, již roku

1249 se obchodníci z ech jmenují mezi tmi, o nichž arci-

biskup kolínský, patrn na prospch svého skladu v Kolín,

stanoví, že nemají je se zbožím pouštti pes Rýn, leda by šlo

o zbožnou pou. Brzy na to však ,,mercatores" pražští pronikají

pece do Flander, ovšem, jak se zdá, pedevším po Labi pes
Hamburk, na kteréžto cest jim páni kraje, jako na píklad vé-

vodové lneburští, poskytovali podstatných výhcd; a souasn
vidíme, jak zajíždjí osobn i na jih až do Benátek, kam obchodu

eskému patrn doba Pemysla II. byla otevela cestu, která mu
pak ani za habsburského panství nad zemmi alpskými již nebyla

zavena. Rostoucí obchodní zájem patriciátu pražského v tom
i onom smru pak prozrazují nejjasnji obtíže, které se z kruhu

toho hned v prvních letech 14. vku kladou soutži cizích ,,hostí"

do ech zajíždjících, a zejména písná ustanovení proti tn
domácím importérm, kdož by se dali cizí firmou za komissio-

náe užívati a umožovali píležitostná zasílání zboží, pímo neob-

jednaného. V ádech tch z roku 1304 se jeví Praha velmi vý-

znan jakožto pirozený zástupce všeho obchodnictva nejen

eského, nýbrž i moravského, mluvíc takka jeho jménem. Šlo

pak pi importech tch ovšem pedevším o dvojí, totiž o jemná

sukna nizozemská i o levantské zboží, a pekvapující schopnost

mladé obce kupecké v echách, jevící se v samostatném vyhle-

dávání zboží u pramene, souvisela zajisté s tím, že patriciátu
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eských mst výnosný vývoz domácího stíbra, zlata a cínu na-

opak otevíral rychle cestu do ciziny.

Vývoz ten narážel ovšem zpravidla asi na znané pe-
kážky se strany urbury královské, jež spla k tomu, aby ve-

škeré stiíbro království opouštlo jen jakožto mince ražená, z-
stavující ást zisku v rukou králových, ale obchod dovedl práv
ve stedovku každý zákaz podobný hrav obcházeti. Stíbro

tedy také touto cestou pispívalo k rychlejší komercialisaci ho-

spodáského života v zemích eských a jest známou zkušeností

obchodních djin, že práv obchod drahým kovem zesiluje tém
všude odvážné sklony zúastnných a mocn otevírá dvee
i úvru a lichv.^)

Vskutku, probírajíce se listinami, vzniklými v mstech našich

a zejména v Praze na sklonku 13. a poátku 14. vku, spatujeme

znaný rozkvt úvru vbec, takže se nám patriciát pražský

jeví spoleností nikterak necouvající ped lichvou nejrozlinjší.

A nejde jen o úvr obchodní, jako když teba grosista pražský

menšímu krajei z Vysokého Mýta kredituje na delší lhtu a znaný
úrok nkolik postav sukna tournayského, nebo o úvr hypo-

tékami, zatžující postupn mnohé domy mstské nkolikerou

pohledávkou, ped soudem konšelským zjišovanou.^ Vlastní

lichvu pináší st^-k patriciátu se svtem feudálním, a vidíme,

jak se kupci pražští záhy stávají vitely šlechtic i \'3^sokých

pán drxhovních v sumách tak ^'3^sok3''•ch, že to nelze \ys^'tliti

snad neplacením dodávek obchodních. Listiny nám ukazují

mnohokráte kanovníky, zastavující svá obroí mšanm, slyšíme

o tom, jak vitelé ti v^-máhají pro neplacení proti nim i exkom-

munikace, %-idíme, že v dnech tísn i bchaté kláštery vyhledávají

úvr mšanský a slyšíme, jak na píklad i biskup pražský, eho
z Valdeku, žádá pražských patrici Volflina a Znojmera o prolon-

gaci dluhu 1000 hiven, aby nebyl nucen postaviti jimx ležákem

nkterého svého rytíe.

1) Význaným píkladem toho jest teba vývoj jihonmeckých firem

obchodních na sklonku 15. vku, s Fuggery v ele mnících se v hotové

banky úvrní práv vlivem úasti na podnicích dlních a na obchodu s kovy.

*) Velmi pouné píklady takového úvru hypotékámího dávají

na píklad Reg. II. no. 2003 nebo listiny . 50 a 52 ve formulái Svato-

pavelském.
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A totéž platí zvýšenou mrou i o svtském panstvu. Zejména
rada zajímavých úpis, zachovaných ve formulái svatopavel-

ském, ukazuje nám pány mnohonásob jakožto dlužníky praž-

ských mšan obnosy dosti znamenitými, a to nejen šlechtice

z okolí pražského, nýbrž i zemany z dalekých kraj, na píklad
pány moravské a many olomúcké, kteí se svolením biskupovým
zatžují v Praze dluhem svá služební léna.

Ráz úvru tehdejšího býval ovšem ten, že nevystupoval tém
nikdy zcela bez zástrky. Církevní zákaz holého pjování na zisk

a snaha nejeviti se v tom prost soutžníkem žid ze zákazu toho

vyatých, 1) psobil, že vážený mšan podle obecného zvyku
dob}^ skrývá lichevné úroky rozpaitými írásemi o ,,damnum
emergens", zvaném v nmin kruh tch z pravidla slovem

,,verbeit", neb že odívá pjku vbec v nevinný šat pouhého
obchodu. Drahé yperské sukno tvoilo z pravidla záslonu, jíž

se licbva kryla tak, že valuta bývala, aspo podle slov zápisu,

dána dlužníkovi v tolika a tolika postavech sukna, jejichž cenu

ml po smluvené lht složiti. Ve mnoha pípadech však vidíme

jasn, že nešlo o koupi skutenou, nýbrž jen o maskování pjky,
a zcela nepochybn piznává praxi tu obvyklá klausule, stanovící,

že nezaplatí-li dlužník vas, vitel nabývá práva na jeho ád
a nebezpeí pohledávku svou hraditi bud pjkou u žid nebo

,,pannos emendi et iterum vendendi super damnum debitoris".

Proto pi všech úvrních transakcích v tehdejší Praze, také

obecní správou provádných, pi nichž se mluví o yperském nebo
gentském sukn, dlužno býti pamtlivu té skutenosti, že zpra-

vidla tu jde jen o zakrytí úvru. Panské dluhy u mšan uinné
pak bývaly bezpeny bud osobou dlužníkovou a závazkem ležení,

nebo zajištny na nkterém zboží nemovitém, a není pochybnosti.

^) Není tu místa na vývody o postavení žid v rámci tehdejšího ži-

vota mstského, lze však mimochodem vytknouti, že jich tu nebýval na
sklonku 13. vku patrn ješt poet píliš veliký. Jinak by nebyl asi

Václav II. roku 1294 v listin, kterouž jako vzácnou milost povoluje Oldi-
chovi z Hradce chovati na svém zboží osm rodin židovských, výslovn po-

dotýkal, že si je má opatiti z ciziny a že je nesmí vzít snad z královských

mst eských. Listina ta jest i jinak velmi dležitá pro tehdejší djiny
našeho židovstva, které ostatn nevynikají valným bohatstvím pramen
a opírají se pedevším o známé ochranné listiny Pemysla II., z nichž

dležitjší, datovaná dotud zpravidla k 29. beznu 1253, vskutku jest

o celé desítiletí mladší.
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Že cestou tou nejeden statek zemský pešel do rukou mšan-
ských.

Rozsah, v jakém patricij ské rodiny pražské pstovaly úvr
takový, nepochybn velmi výnosný, a jist ne prostý tžkých

svízel s mocnými dlužníky, i) rostl pak, jak se zdá, na sklonku

13. vku zvlášt ve stínu skvlého dvora Václava II., pány k pe-

pychu svádjícího, znamenit a zpsobil, že se nkteré pražské

domy obchodní již valn nelišily od souvkých firem vlašských,

berouce na sebe ráz hotových bank. Slyšíme-li na píklad, že

na poátku 14. vku král esVý deponuje svému nmeckému
spojenci, v íši žoldnée pro verbujícímu, 4000 hiven u Vel-

fovice Mikuláše, nebo že biskup pražský poukazuje svému plno-

mocníkovi do ciziny peníze devisou koupenou u pražského

obchodníka, poznáváme nepochybn komerciální vysplost spo-

lenosti té.

Ale všestranná podnikavost zámožnjšího mšanstva ne-

obmezovala se za posledních Pemyslovc na tyto obvyklé

zpsoby obchodních a úvrních zisk, nýbrž pelévala se za-

jímavým zpsobem do kraje. Zmínili jsme se nahoe o tom, jak

znanou mrou se ,odcizily \Tchnosti menší i vtší vlastnímu

zemdlství, takže i neveliké dvorce poplužní na úet pánv
osévané, se mnohému staly bemenem. Tu mšan najímá dvorce

ty na lhty delší nebo kratší, provádí na nich nutné opravy stavební

a je\'í se tak oku našemu ve svtle zcela podobném, jako dnešní

židovští nájemci panských dvor, kteí rovnž, a se vlastní

bytostí svou k mstskému lidu poítají a zbohatnuvše snadno

do msta vrací, pece nalézají v zemdlské výrob vhodné pole pro

své výtžné sklony. Hlavn duchovenstvo rádo pronajímalo v 13.

a 14. vku mšanm pozemky svého obroí podrobnými smlou-

vami nájemnými, pesn urujícími plat nájemný, záruky jeho

i v jakém stavu jest teba statek vrátiti; ale bývalo i svtských

pán dosti, kteí tak inili, jako na píklad pan Sezema z Land-

štejna, který pronajímá kolem roku 1300 své zboží Karrenberk,

na Vožicku ležící, i s tvrzí na ti léta mšanm pražským. Vidíme

°) Prí\alegia mst mívají drazná ustanovení o tom, jak jest si vésti

neuspokojenému viteli mšanu vi dlužníku zemanovi a kdy smí jej

a jeho ele v mst sta\'iti. Dluhy pánv vznikaly nejednou ostatn také

tím, že pijíždjíce do mst, brali hospodu u mšan, kteí ovšem k za-

jištní svému žádali druhdy pedem zástavy, vracené teprve pi odjezdu.
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dokonce, že se k vtším nájmm takovým astji nkolik mšan
spojovalo v družstva doasná, kteroužto cestou bylo asi možno
i vznešenjším lenm obce mstské úastniti se podniku pouhým
vkladem penžitým, kdežto jiní lenové konsorcia bdli nad hospo-

dástvím vlast ním.i)

Podstatn vtších hotovostí než takové drobné podniky

agrární žádaly ovšem nájmy celých villikací královských, cel,

urbury, mincoven a jiné podobné obchody, jichž se patriciát

mst eských rovnž horliv chápal a které více než vše ostatní

ukazovaly, jakou mocí v život veejném se stává mšanstvo
práv svou schopností, zvtšovati moc movitého kapitálu úelným
sdružováním.

Než o stránce té promluvíme podrobnji na jiném míst,

až bude e o komorní správ Václava II. Zde staí, uvdomí-
me-li si dosti drazn široký kruh innosti a význané sklony

spolenosti patricij ské, odlišující ji dostaten od prostých e-
meslník, kupek a poloselských soused, tvoících jinak pod-

statu obyvatelstva mst, v nichž menšina bohatých rychtou

a schzkami konšelskými mocn vládne a chudší asto dosti proti

právu tiskne z vlády své stranicky koistíc. A bchatý mšan
se nedlil od chudšího jen podnikavými sklony hospodáskými

a životní náladou, nýbrž jist i zevním zjevem. To, co slyšíme

o krvavých sporech pedních rod mšanských, nkdy v hotovou

drobnou válku vyrstajících a zejména Prahou obas mocn
otásajících, nám neukazuje patriciát naprosto jakožto hlouek

skromn stranou se krící a zbrani nezv^^klý, nýbrž jako spo-

lenost prudkou a v rytíské zbroji si libující. Než takový byl

asi vbec souvký typus zámožného obchodníka, v nmž neusnul

ješt dobrodruh, odvážn se deroucí do neuklidnných oblastí a

v tví-dé dob tvrd si vedoucí. W. Sombart ukázal velmi pípadn,
jak dlouhá byla cesta, než v západní Evrop vývoj dospl k tomu,

aby z ozbrojeného kupce pólo hrdiny, pólo piráta se stal krotký

a rozšafný buržoa, dýšící ukáznnými ctnostmi mšáckými.^)

^) Vtšina družstev takových se jeví ovšem jen spolkem nkolika

píbuzných. Smlouvy bývaly uzavírány ped soudem mstským, nkdy
však také ped radou konšelskou.

2) Jiné vývody Sombartovy, zejména tvrzení, že vtšina velikých

bohatstev mšanských vznikla prost hromadním renty pozemkové

v mstech, jeví se ovšem práv eským vývojem zcela pochybené. Jmní
Susta, Dv knihy eských djin 1. 6
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U nás bylo nejinak v ovzduší, v nmž, jak památky mnohonásob

ukazují, soudní souboj ješt dlouho nevymizel, proskripce a vy-

tlaení soupeských skupin z msta byly vcí všední a v nmž
hazardní hra kvetla zvlášt tam, kde, jako v horních mstech,

zvuk stíbra naploval všechen život.

Na tyto stránky tedy nesmíme zapomínati, chceme-li se

vžíti do prostedí smlých a vypoítavých muž, kteí u nás

v 13. vku vývoj hospodáský pedevším v ped sunuli pod-

nikavostí svou, zosobujíce v nm mladou moc movitého kapitálu.

Hotovosti, které tvoily jejich výstroj, byly ovšem u srovnání

se dneškem neveliké, ale stedovk žil vbec v rozmrech daleko

skrovnjších, na nž nelze klásti našeho mítka. A nesmíme rovnž

zapomínati na mocné pekážky, které se stavly v cestu pímo-

arému vzrstu mstského kapitalismu. Zmínili jsme se již

nahoe o tom, že mladá moc ta mla nejvtšího nepítele v touze

zbohatlé vrstvy mšácké po pevném zakotvení ve vznešeném

pístavu velkopanského obronictví. Druhá nebo tetí generace

úspšných obchodník a podnikatel hledá, jak by mohla za-

mniti zbra volného peníze za dchod k nem.ovitostsm pi-

poutaný, a v patriciátu mladých eských mst namnoze hlásí

se íeudalisace ta takka u samé kolébk}^ pevádjíc z jeho ad
znenáhla mnohou ráznou osobnost do kruhu souasn se vyhia-

ující nižší šlechty.

Hned nejedná rychta ddiná chovala v sob nebezpeí to,

zavazujíc svého držitele, aby v pípad válené poteby vrchnosti

sloužil ,,in equis et armis", tedy po lytísku a jako služebný

man. Tak roku 1252 kapitula vyšehradská, odmujíc svého

lokátora, pražského mšana Jindicha, na Humpolecku rychtou

a. svobodným vlastnictvím každého sedmého a osmého lánu ve

vsích jím osazených, iní podmínkou, aby pijal lány ty ,,nomine

feodi ab ipsa eccesia" a složil jí sám nebo z ddic jeho ten, jemuž

statky ty odkáže, písahu ,,tamquam fassallus".i) Podobný zne-

obchodn a spekulan získané se tu mní v rentu pozemkovou, jak ješt

uvidíme, a nikoliv naopak.

^) Již roku 1229 dala táž kapitula jakémusi Jindichovi Saskému
,,iure feodali" statek Zdnice u Prachatic. Jindich jí uinili za to ,,homa-

gium" a slíbil platiti ze statku ron úrok 1^ hivny, zavázav se nadto

k založení dvou vesnic na svené pd, jejichž osadníci mli po desítileté

lht platiti po solidu pasovském a raíti táž práva, jako poddaní pro-
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náhlý pesun do svta služební šlechty nám ukazuje i píklad
bohatého rychtáe nmeckobrodského Wernera, který roku 1265

od Smila z Lichtemburka pijímá v léno vesnici s podmínkou,
že bude panovi ve válce pomáhat ve zbroji sám s jedním lehko-

odncem. A že pomr ten vskutku byl velmi blízký lénu ušlechti-

lému, ukazuje skutenost, že syn Smilv, Heiman, prodávaje

Wernerovi druhou vesnici zove jej ,,svým milým a vrným
lonotrem".^) Proto se nesmíme diviti, když v patriciátu, takto

do kruhu služební šlechty vstupujícím, záhy se projevovaly rysy

drsnosti ist feudální a jakákoliv mšácká zakiknutost vi
velkým pánm mizela.

Pkným píkladem toho jest kioužek lokátorských vojt
»a panství kláštera bevnovského v Broumov, Ddinou rychtu

mstskou v Broumov mli dva brati. Lev a Dizman, mladíci

velmi neklidní. Roku 1300, spolivše se s vesnickými šultysy,

ottendorfským Waltrem a martinsdorfským Kunclínem, vylou-

pili násiln kostel v Polici. Byli za to opatem uvznni, prchli

však a jali se zboží broumovské drze pustošiti loupežemi a noními
pepady, obrali klášterního notáe Jana, když se vracel do Prahy
s vybraným podzimním úrokem, a uinili konen i zapálením

broumovské tvrze Škodu prý pes 2000 hiven. Trvalo dlouho,

než je bratr opatv Vyšemír v hotové polní bitv porazil a zajaté

se slávou vítznou vlekl pivázané k ohonm koní pes tržišt

broumovské. A jest zajímavé, že opat provinilcm tm neodal
rychtu broumovskou, k níž náleželo vyšším soudem sedm vesnic

boštovi v Prachaticích. Jest tu tedy rovnž lokátor manem kapituly

a jeho oznaení jakožto Sasíka iní pravdpodobným, že to byl Nmec
rázu mstských podnikatel.

1) Jiný podobný pípad vidíme na Morav, kde se vyškytá mezi many
biskupa Brunona olomucký mšan Dtich a po nm jeho syn Meingot,

držící v léno vísku jednu a dvorec. Také královna Kunhuta, vládnouc na
Opavsku, dala mšanu Guntrovi ves v léno ddiné se závazkem služby

,,cum uno dextrario íallerato in suis expensis in Opa\densi provincia".

Kdyby tažení šlo za hranice kraje, ,,utpote contra Moravos vel Polonos",

má sloužiti za žold a, nemohl-li by sám, má postaviti za sebe ,,duos probos

servos, unum in dextrario et alterum cum balista." Také Gotfried, šultys

Idáštera bevnovského v Haidvolksdorfu, který, ztrativ listinu o své p-
vodní smlouv, roku 1296 dal si ji znovu klášterem sepsat, ml povinnost

,,in equis et armis servire, si ipsum super hoc haberemus requisitum; ideo

pro huiusmodi servitii' absolutioue nostram tenetur annis síngulis gratiam

invenire" (Reg. II., no. 1730).

5*



a která se cenila na 400 hiven, pouhým rozhodnutím vlastním,

nýbrž, že odntí to a proskripci vinník dal vykonati rádným

postupem ped soudem konšelským za spoluúasti všech šultys

klášterního zboží. A podobn stalo se spoluvinným dvma rychtá-m vesnickým, jejichž rychta cenna jedna na 130, druhá na

100 hiven.

Píklad ten ukazuje jasn, jak rychtái mstští i vesnití

z mstského sta\ai vyšlí tvoí rychle jakousi služebnou šlechtu,

zbrani zvyklou a zámožnou, která se pi soudních rocích proti jed-

notlivým lenm kruhu takka v lenní dvr ustavuje a rychty

své vysoko cení. A to bylo v zapadlém kraji horském, ne-

zámožném.^)

Jinou a daleko dležitjší stezkou, pevádjící patriciát

z oblasti života mstského na vyšší jevišt, byla koup svobodných

statk v zemi. Od polovice 13. vku v ad privilegií mstských

dležitou vcí bývají ustanovení o zbožích, která netvoí ást

mstského gruntu a asto leží v kraji zcela jiném, ale jsou vlast-

nictvím zámožných mšan. Patriciál rád ukládal obchodní a

jiné zisky své v tako\ou koupi zemanských statk a záhy vidíme,

že nešlo jen o malé dvorce nebo skupinky lán úroních ; celé

vesnice a nemalá zboží se tak ocitají v rukou osob mšanských,
plného prá\ a svobodných Cech v zemi nemajících ale vý-

sadami svobody mstské opatených, a milostí královskou noví

vlastníci dosahují pak záhy i 'oho, že poddaní na jejich statcích

sedící se vyprošují z píslušnosti provinciální a picházejí pod

mstský soud svých pánv, tebas i znj-n odbhlý. Jest obecn
známo, na píklad, že v 14. vku na ti míle kobm Prahy

veškeren tém majetek nemovitý, pokud nebyl v rukou cír-

kevních nebo netvoil zbytek starých služebních lén dvorských

^) Ji^ý> tebas mén hluný, ale rovnž význaný pípad sebevdo-
mého si poínání bývalého lokátora vytýká listina kláštera hradištského na
Morav z roku 1271 (Reg. II., no. 756). Gisilbert, rychtá v Hlušovicích,

ml k rycht vsi jím osazené tré svobodných lán, než jen na doživotí

a se závazkem ,,cum equo falerato ad expeditionem de eisdem laneis

d. abbati servire". Pes to pipsal ped mstským soudem v Opav rychtu

v ddictví svému synovi a opat byl nucen soudit se o to s ním ped týmž
soudem, na jehož ochranu lokátor, patrn sám k Opav jakožto mšan
se táhnoucí, spoléhal. Také doksanský klášter byl již roku 1234 nucen k sa-

mému králi se utíkati o pomoc proti jakémusi Nmci Otovi, který mu chtl
podobn odcizit ti lány na Loketsku.
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beneficiár, uvázl v rukou mšanských.^) Ta vidíme význaný
zjev, že mšan vysazuje sám své vesnice na právo nmecké a sv-
uje provedení úkolu podízenému lokátorovi, jemuž dává ly-

chetní právo nižší, sob zachovávaje hrdelní právo, pobyt v pevné

tvrzi a vrchní ,,dominium". Slyšíme také, jak pražský kupec

v záruku za nkolik set hiven dává skupinu svých vesnic,

vidíme jej jako patrona farních kostel na venkov a jako do-

nátora znamenitých fundací církevních, jejichž ada se zaíná
hned roku 1239 klášterem hospitalitek herburských v Brn, za-

loženým Oldichem Schwarzem, a špitálem krátce ped tím tamtéž

nadaným mšanem Rudgerem.^) Jest známa vyítavá apostrofa

Dalimilova k pánm zemským, kladoucí jim za vinu, že m-
šátm prodávají zboží i pevné hrady, takže tito po\'ýšenci,

kteí prý nejprve ponížen ,,pánkajíce" do zem byli pišli, nyní

nad urozené vyrstají.

Jak zajímavá osobnost v ohledu tom jest na píklad kutno-

horský Pertold Pirkner, o nmž kroniká zbraslavský píše, že jej

hornické podniky tak ,,\7ynesly do výše nad hranice mšanského
stavu", že si mohl postaviti pevný hrádek ,, spíše z všetené dych-

tivosti než ze skutené poteby"! V tchto struných slovech

byla dležitá stránka vci velmi piléhav vystižena. Všetenou

dychtivostí jevil se oku stedovkého mnicha tento sklon rychle

zbohatlého patriciáta, postaviti se po bok vyšší šlecht a hledti

jí pímo do oí; vskutku byl to jen pirozený dsledek pomr,
v nichž peníz byl již mocným pánem života hospodáského, ale

nebyl ješt pln ocenn, neml-li oporu v majetku nemovitém

a panováním s ním spojeném.

S resignací piznával nedlouho potom slavný otec huma-

nismu Petrarka v jednom listu, že ,,zlato i z otrok knížata a

7. knížat otrok}'' iní, bojovným strachu a ustrašeným bojovnosti

^) Ovšem ne vždy cestou práva; tak vytýká již Václav I. roku 1253

v listin pro špitál kižovnický, že ,,Champnosius civis Pragensis" se proti

právu zmocnil vsi Kralup „quando fuit subcamerarius matris nostrae,

reginae Constantiae". Vidíme tedy, jak již v první polovici 13. vku
pražský mšan, jemuž královna svila asi správu svých statk a pokladny,

dovedl vlivu svého zneužíti k množení vlastní moci.

2) Že i mšané menších mst venkovských bývali s to, vi církvi

štde si vésti, ukazuje na píklad špitál, který roku 1289 v Klatovech založil

Konrád z Pomuku, nebo dotace, kterou kižovníkm uinili ve tech ves-

nicích roku 1297 kouimský rychtá Adloth a jiný tamní mšan Rudger.
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dodává, bezbranné vyzbrojuje a obrnnce svléká". Kdo vidl

mocné pány zemské, jak váznou v lichévné síti pražských kupc
a jak jejich vesnice i tvrze pecházejí v majetek ilých Nmek,
rozhorlil se ovšem snadno nad tím nezvyklým zjevem stejn jako

Dalimil nebo jako autor prudkého útoku literárního, známého

jako ,,De Theutunicis bonm dictamen": tento metá ohe a síru

proti tomu ,,chytrému a lstivému plemeni", které prý do zem
vešlo jako lid služebný a nyní ,,pomocí bídného peníze" moc na

sebe strhuje, aby ,,jako liška se vkrádajíc, jako lev vládlo, ne-

bude-li jako pes vyhnáno". V tom práv tkvl kritický bod, že

pouhý peníz, a psobil již nezdolatelnou mocí, vskutku v názoru

obecném byl jen ,,podlým penízem", takže každý šastný vítz

v závodní hospodáském se nemohl spokojiti jen movitým

bohatstvím, nýbrž phozen byl tlaen k tomu, aby zakotvil

v prostedí zemanském, o panství nad pdou se opírajícím. Feu-

dální svt silou svých starších tradic se však bránil pílivu tomu,

uzavíral se ped ním konen dslednou pýchou urozenosti vdo-
mji než ped tím, a v stetnutí tchto dvou sklon tkví dležitá

djinná složka periody, které kniha naše jest vnována.

Nmecký badatel Jal. Lippert pokusil se o to, aby ukázal,

jak mnoho z patricij ských rodm nmeckých v Cechách v 14. vku
bylo vskutku pijato do ustavující se šlechtické obce zemské;

ve vývodech jeho, a po stránce prkazné nejsou ve všech podrob-

nostech bez vady a o kusý výbr pramen se opírají, jest nepo-

chybn mnoho pravdy, ale vlastní nálada rozhodné kritické chvíle

v nich wstižena není.

Na sklonku doby pem3^slovské nejde ješt tolik o to, zda ta

nebo ona rodina pvodu mšanského se neslyšn vsune do kruhu

prostého zemanstva a s ním splyne. To nebylo tak nesnadné,

nebo nižší šlechta se teprve tvoila z živl rozliných a mla
i potomky nesvobodných ministeriál ve svých adách, takže

nebylo ješt ani nápadné, když se na píklad skupina vážených

mšan mísila i na soudech provinciálních ve spolenost zeman-

skou a jednání dosvdovala.^) Ale ctižádost nejvyšší vrstvy

1) Tak spatujeme nkteré mšany brnnské jakožto svdky pi
jednání soudu zemského roku 1262 a mšany olomucké rovnž tak roku

1287. Roku 1282 se soudí dokonce zemanka jakás s klášterem hradištským

ped beneficiáry olomuckými, jsouc zastoupena ,,per advocatum. meum,
Teraardum ivem Olomucensem". Ve sporech o právo vlastnické nebo
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patriciátu, hlavn v Praze a v Hoe Kutné se hromadícího,

vzrstala a naplovala se již duchem v pravd seigneuriálním

tou mrou, že picházela znenáhla v pímý dotek s kruh^^m

nejvyšší, panské feudality. Bohatství movité, v zemi stíbra tak

úžasn rychle podnikavou rukou sbírané, se sráželo s nejzna-

menitjšími zástupci panování nad pdou, jakmile se vzrostlé

sebevdomí cizího organisátora nového ústroje hospodáského

pln pihlásilo k svému právu.

Pvodní nmecké osady v hradištích doby knížecí usazené

sebevdomí takového jist ješt neznaly. To byly spíše uzavené
faktorie cizinc rozliného pvodu,^) malé ostrvky v slovanském

moi pod ochranou privilegia bohatnoucí, ale vtšinou jen s váhou

v ruce se stýkající s domácím lidem. Patriciát 13. vku však ne-

spje jen k takovým ziskm a nestojí již v zátiší tržního dvorce

týnského, nýbrž uprosted zvíených vln života zem., kterou chce

hospodásky ovládnouti. Pevahou, k níž v mstech dospl národ

nmecký, tída obchodnická se stává jednolitjší; rostoucími

úspchy probouzí se v ní mnohem prudeji nežli ped tím tradi-

cionální panovanost nmecká vi domácímu lidu, jako by šlo

o to, aby výboj hospodáský dohonil, co nezmohl výbDJ vojenský,

uvázlý na úboích pomezních hor eských.^)

o hranice svobodných statk byh mšané nuceni vésti pe ped soudem

zemským, jemuž ovšem osobn nepodléhali. Tak vidíme na píklad, jak

se pražský bohá, Konrád od Kamene, roku 1297 s kapitolou pražskou soudil

dokonce o pouhý nájem vesnice ped soudem zemským (Loserth, St. Pauler

Formulá no. 92). Proto pochopíme, pro mohl biskup pražský Jan r. 1312,

mn starý zákaz svování statk duchovních v delší užívání ,,laicis

potentibus", uriti pesnji tyto ,,mocné laiky" jakožto ,,vladicones et

de civibus, qui non fuerit facilis ad conveniendum".

1) Zejména podíl ,,Román" na pvodních osadách tch byl patrn
daleko vtší než pozdji. Ukazují to velmi pípadn pomry brnnské,

kde v první polovici 13. vku farní kostel sv. Petra sloužil lidu slovan-

skému, kostel sv. Jakuba hostím nmeckým a zvláštní kaple sv. Mikuláše

Románm. Jinde slyšíme o skupinách kupc uherských a ruských, vý-

znamných patrn hlavn, dokud otrokáský obchod kvetl, a jest zejmé,

že teprve veliký pevrat hospodáský 13. vku setel pvodní pestrost

tu a dal nmeckému živlu v tvoících se mstech skutenou pevahu, která

je pozdji vyznauje.

2) To ovšem nevadilo mšanm tm aby nedávali svým dtem záhy

jména eská, jako ukazuje tebas jméno Jaroslav u synka slavného

Eberharda a mnoho jiných píklad. Bylo správn pipomenuto, že podnes

Nmci v cizin, na Rusi nebo jinde, rádi dávají potomkm svým jména
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Z tchto složek vyrstá naptí, které pomry eské na poátku

14. vku iní ne nepodobnými zjevm, jaké se na sklonku 19. vku
odehrály v rámci burských republik jihoafrických, do nichž rovnž

neoekávan bohaté nálezy zlata a démant svedly úžasn rychle

píval anglických podnikatel, dlník a dobrodruh. Tkví ješt

vpamti nás všech, jak tito uitlandi mli zprvu zájem jen o hospo-

dáské otázky, vládu nad krajem nechávajíce v rukou boerského

zemanstva, kLeré dovedlo ped tím tak udatn odraziti nárok

arglické nadvlády. Píchozí spekulant, stroj nik a obchodník,

vládnoucí movitýin kapitálem a pokroilejší technikou, podro-

buje se zdánliv tomu, spokojuje se s ochranou V3^jimeného

postavení, sotva však jeho dlní podniky zra zhutnly a kolem

nich vyrostla znamenitá stediska mstského života, nežádá již

jen stále vtších výsad hospodáských, nýbrž probouzí náhle

své aspirace politické, a jsa si vdom opory velikého impéria

mateského, spje k úplnému ovládnutí kraje a odtištní domá-

cího živlu od moci. Nmecký patricij v Jihlav nebo v Praze na

poátku 14. století ml namnoze zcela podobné postavení jako

anglický podnikatel a obchodník v Johannesbiu^ce, jen chyblo

mu pozadí pevné opory íše, tehdy bojem s papežstvím i roz-

vojem moci knížecí v hloubi otesené a patrn již neschopné

rozptí vdomého cíle. Proto osud krá]ovst\a eského se utváel

zcela jinak než osud boerských republik; zemanstvo nepodlehlo

a zachovalo prvenství ve státu eském, ale zápas podobný

tu byl vskutku a uvidíme, jak vyvrcholil v zajímavé episod

roku 1309.

Než tím vbíháme již píliš hluboko do vlastního thematu

ješt než jsme objasnili ostatní djinné pedpoklady vývoje,

a proto se vrame k pvodnímu východisku.

Díve však jest ješt teba vážn zdrazniti význanou
okolnost, podstatn odlišující stedovké pomry eské od novo-

dobých, podivn vzdálených analogií, k nimž jsme se zatoulali.

v kraji obvyklá, tebas Saša nebo Vra, ale pi tom se tsnji nesbližují

s domácím prostedím a neodkládají vdomí své povýšenosti nad ním. U n-
meckého patriciátu v echách sklon ten ovšem podporovaly patrn i satky
s eškami dobrého pvodu, o nichž máme nejednu zprávu i z menších

mst; tak vidíme na píklad, že mšan bydžovský zvaný Hartman de

Nordhausen ml za manželku Libuši, která byla patrn pvodu zeman-

ského, nebo ji mstská kniha dsledn zove ,,domina".
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Hospodáský perod zemí eských v 13. století pipomíná

zajisté siln svou horenou rychlostí nedávná kolonisaní úsilí

zámoská, byl však pece podstatn jiný, protože jen menší

jeho ást se odehrála na panenské pd hvozd dotad rádlem

netknutých
;
podstatnjší ástí byla promna starších osad v systém

lánový nebo msta, a promna ta byla možná jen proto, že

domácí živel byl patrn již dosti vysplý, aby mohl rychle

pochopit výhodu nových ád z ciziny pinášených, z nich hbit

tžiti a pizpsobit je svému vlastnímu svérázu. Poet nových

osadník z Nmec pivádných do zemí našich byl snad opravdu

dosti znaný, ale vtší díl práce skutené zstal nepochybn do-

mácímu lidu.

Silná schopnost akkomodaní byla, jak se zdá, od poátku
význaný údl našeho km.ene, jeho pedností i jeho kletbou.

Zjednala mu zvláštní místo v ad národ slovanských a amožnila,

aby byl tuhou, a ne vždy štstím podporovanou stráží na míst
ohroženém. Žádný z kmen slovanských nezdomácnl tak rychle

a dokonale v oblasti latinské vzdlanosti a v rámci stedovké
íše ímské, žádný nepijímal s opravdovostí tak vášnivou nové

myšlenky v ln západního svta se rodící, aby se jimi zdoko-

nalil a perodil. Receptivní váše tu projevilo, jak známo,

v nejvznešenjším smyslu husitství, aspo pokud uvádlo oprav-

dov v život myšlenky 'Wikliíovy, ale tutéž schopnost pružné

recepce ukazuje již i hospodáský pevrat 13. vku.

Jak rychle pochopili panovníci i velmožové eští v^^ýhody,

kterých jim poskytovalo penžní hospodáství a dslednjší užití

úrodné pdy pomocí cizích osadník a nová úprava i dlba

práce výrobní! S jakou horlivostí závodili v zakládání mst
a nových vesnic, v kluení hvozd a v zavádní zákupného práva

na svých statcích 1 První ovšem razily snad cesty iikteré živly

cizí, totiž klášterníci, lenové duchovních ád rytíských nebo

vysocí hodnostái církevní z ciziny povolaní, jako byl Bráno

Olomoucký, veliký kolonisátor severní Moravy. Ale pes to

vtšina tch, které na sklonku 13. vku spatujeme jakožto

majetníky zabezpeených rent gruntovnícn, pány mst a vtších

nebo menších zboží podle nového áau ustrojených, byla e-
ského pvodu a úspch jejich svdí o obratné bystrosti, s jakou

veškeré zemanstvo eské podalo ruku cizím lokátorm.
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A rovnž jest pozoruhodné, jak rychle i poddán ký živel

eský zdomácnl v nových pomrech, jak obratem ruky se dovedl

pidržeti vzoru, kterým mu byly osady cizích kolonist, piná-

šejících do zem právo mstské a purkrechtní. Touto schopností

akkomodaní byl nepochybn v znané míe zachránn slovanský

ráz mnohých kraj eských ped rozsáhlejším pílivem cizích

píchozích a píliv ten na poátku 14. vku vbec zastaven, nebo
jen proto, že eský živel tak snadno pijal nový ád a právem svým
nmeckému osadníkovi se zpodobil, pestali cizí sedláci brzy hráti

úlohu privilegovaného staMi a splývali znenáhla aspoi. tam, kde

nesedli zcela hust, s domácím lidem, piávem jim se vyTovnáva-

jícím. Odchylný vývoj nmeckých kolonií v Uhrách nebo v zemích

polských ukazuje nám postup zcela jiný tam, kde domácí oby-

vatelstvo nebylo s to, aby si tak obratn osvojilo cizí ády
Perod se ovšem neodebral ani u nás bez bolesti. Na zaátku

b3'lo eskému nevolníkovi zajisté velmi tžké místo obvyklých

dávek naturálních a služeb rabských v souhrnu svém asto dosti

lehkých shánti o každém terminu úroném pro pána tebas

pl hivny stíbra nebo i více. K tomu bylo teba nabýti ne-

malé obratnosti trhov'é, jakési kom.erciahsace všeho názoru

životního, která nebývá vcí zcela lehkou. Bylo teba zejména

více a dslednji pracovati, schránti a samostatnji si vésti.

Mnohé skupiny domácích rolník vskutku toho nedovedly a bjiy

sehnány s rodné pdy, aby bylo místo pro cizí, v-ýkonnjší osad-

níky hlavn tam., kde šlo o zízení mstské osady. Msteka
a veliké vsi lánové vznikaly asto na troskách starších chatrí,

bez )hledným vírem novoty odvanutých; dvojí rozliné jméno,

pvodní eské a nové nmecké, s nímž se u nás tak asto setká-

váme, bývá stopou tchto pesun, pi nichž slabší ustupoval

silnjšímu.

Vláda peníze, prostá vší sentimentality, žádala svých obtí

stejn, jako jich žádá i dnes ješt ád kapitalistický tam, kde

se stetne se starosvtskými a trochu zaostalými pomry. Pra-

meny nám zachovaly hlavn z doby Pemysla II. Otakara

ohlas nák na to. Mnozí poddaní, kteí ve starém ádu mli
jakousi vtší právní be?penost, zejména úroníci zvaní obecné

,,ddici", se nkdy i s úspchem ohrazovali proti promn v ád
lánový. Tak žaluje roku 1295 probošt ode Všech svatých na hrad
Pražském, že nemže ,,ad majorem censm locare" nkteré své
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vesnice v kraji Plzeském pro odpor jejich obyvatel, kteí tvrdí,

že jsou ,,heredes", což prý po esku ,,ddic" se zove. Proto, ne-

moha z nich míti bezpené \^^šší renty penžité, prodal je radji

klášteru plasskému, který, maje je blíže, snáze mohl jejich staro-

dávných dávek užívati. Ale to byly pece jen asi výjimky. Zpra-

vidla nový systém lánor/ý, tvoící z pestré smsi nevolník jednot-

njší stav selský, znamenal po pekonání nemilých strastí pe-

chodných spoleenský vzestup a eský lovk to dovedl v as
pochopit.^)

A vskutku nejen se dovedl v kruhu vesnickém postaviti

rychle po bok nmeckému pisthovalci, nýbrž ani pi mst-
ských obcích nebyla od poátku ryzost cizineckého rázu nových

osad naprostá. Také tu rychlý vývoj byl možný jen tím, že

podnikaví lokatoi, sbírajíce obec, se neobmezovali na pistho-

valé krajany, nýbrž sáhali do zásoby zem samé, v níž e-
meslný vývoj dvorc panských, hradiš a vsí tržních vychoval

zajisté mnohého pracovníka schopného vžíti se rychle do no-

vého rámce, sehnati sumu nutnou k íákupu a hledati si živo-

bytí pod ochranou nových svobod mstských. Zprávy listin o

tom, jak msta pijímají do svého svazku poddané sousednícu

velmož a i královská astanovení, vc tu fedrující, ukazují bez-

pen národn smíšený ráz mst eských již v 13. stoietí. Jinak

nebylo také ani možné, .aby msta tak rychle vyssála emeslnou

výrobu venkova a monopolisovala ji prá.vem mílovým, le pi-

táhla-li z venkova do svých val živly emeslné. Vyšší vrstva

patricijská, ,,cives potiores et honestiores", kteí vedli T-piávu

msta a spolu s rychtáem mu vládli, byli ovšem patrn skoro

všichni Nmci, dlouho cizineckým duchem proniknutí a jen

k vyšší, feudální vrstv domácí blíže se tisknoucí. Ale dosti rychle

i íu se potkáváme s pípady, že lovk mšanský, patrn er^kého

pvodu, se pouštl i do vcí žádajících ducha vdomé podnikavosti.

Takový byl na píklad rychtá Pemysl, jenž pijal od biskupa

Tobiáše lokaci Píbram a nkolika vesnic sousedních, nebo lo-

kátor Útch, který se již roku 1254 vsunul na Broumovsku do

kruhu nmeckých vojt kláštera bevnovského.

1) Výchovnou a pípravnou školou šíení práva nmeckého ovšem

byly i exempce z ád provinciálních, poskytované, a nepochybn ješt

zídka, hned v 12. vku nkterým pedním ústavm duchovním.
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Než to byly vskutku asi jen ídké výjimky a jest známo,

jak význan nmecký ráz má ješt v 14. vku vtšina mst
eských ; tudíž právem asi mohl k roku 1334 kroniká zbraslavský

napsati známá slova, že nmecká e ,,tém ve všech mstech
a u dvora jest bžnjší než eština". Ale Petr Zbraslavský ml
tu ovšem na mysli patrn jen vládnoucí ^Tstvu v mstech a jeho

posteh nemní nieho na skutenosti, že eský lid pi velké pro-

mn pomr hospodáských, kterou 13. vk pinesl, nehrál jen

trpnou úlohu.

A jiná ješt okolnost nad míru zajímavá se vtírá oku našemu,

dobu ta pozorujícímu, totiž obratná ráznost, s jakou domácí

dynastie eská dovedla na vcnek užíti dsledk neobyejn
rychlého rozkvtu hospodáského s\'ých žerní. Jevilo se to ze-

jména v zmnném pomru jejím k íši.

Djiny doby pemyslovské nám ukazují takka nepetržitý

vzrst moci a významu národa eského ve velikém spoleenstvu

západního kesanstva. Nepíznivé okamžiky stáely sice stezku

vývoje toho druhdy v údolí a tarasily ji, ale v celku spla stále

výš a výše. Zárukou postupu toho pak bylo pedevším, že zem
eská zstávala jednotným celkem velikého rozsahu, podrobeným

moci jediného panovníka a nerozhlodaným, kdežto v sousedství

dlby rodové a ády lenní vedly tém všude k mnohonásobnému
tíštní velikých útvar, jakými b3da na píklad stará kme-

nová vévodst\a bavorské a francké. Podporovaly to ovšem pi-

rozené podmínky" zempisné, jak dobe pochopil již Kosmas
vytýkaje, že Cechy jsou vlastn jednotný úval, do nhož hory

pomezní nedovolují pístupu žádné vod cizí ; ale pes to i jemu

se jevila trvalá jednota eského státu ,,vcí podi\Tihodnou" a proto

ji zjasnil bájí o letorostech lísky vetknuté v zem Pemyslem
Oráem, který prý poslm užaslým nad oschnutím podružných

vtví vštil, že z jeho rodu se sice zrodí mnoho pán, ale vždy

jen jeden bude vládnout zemi.

A vskutku vdí asi djiny eské za svj pozoruhodný vznos

politický pedevším rázností své první, národní dynastie. T\Tdou

rukou skuli Pemyslovci veliký tverhran zem eské v jadrný

celek, nalezli v hradu Pražském vhodné tžišt a v sv. Václavu

velebného svtce, který se stal mocným tmelem a symbolem
jednoty národní, takže právem mohl pokraovatel Kosmv
zváti národ svj ,,velikou rodinou sv. Václava." Drazným ší-
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enímkesanství a vasným pijetím nkterých zásad státní správy

francké vykonali Pemyslovci v Cechách v podstat sami totéž,

co v Míšni nebo Braniboícn provedla teprve ruka cizího doby-

vatelem a tím, že získali v Morav pobonou zemi, vhodnou k po-

družným údlm, usnadnili i tivalou celistvost Cech samých. Proto

mohli zjednávat svém.u panství postupn postavení stále výhod-

njšího v kruhu stedovké íše ímské, do nhož ^ilná ruka

Karla Velikého a jeho nástupc kdysi vtiskla kmeny eské jako

podružný a poplatný lánek, a v nmž velela setrvat píliš

v ped posunutá poloha zem eské, neml-li se národ úpln vy-

erpati zoufalým bojem proti pesile.

Pemyslovci byli patrn vedeni zcela správným instinktem,

když se spokojili v rámci íše s jakousi polosuverenitou a

snažili nutné zlo uiniti zdrojem výhod. Vidíme, že sice neopu-

stili nikdy pdu své pvodní, v národu kotvící svrchovanosti

a nestali se nikdy pouhými stvi"ami moci císaské, ale získali

jakožto knížata íšská ddiné dstojnosti své pece, smíme-]i

tak íci, snáze bezpený kurs ve spolenosti západoevropské, než

kdyby se byli tomu dsledn bránili. Píslušenství to, a žádalo

dosti znaných obtí a nebylo bez hrozivých okamžik, poskytlo

slovanskému živlu v Cechách jaksi bezpenjší pístešek, než

byl trvalý otevený boj, a práv okolnost, že Cechy samy od

sklonku 10. století zstávají takka bez výjimky v moci jediné

ruky, umožnila rychlý vzestup mezinárodní pes tuto zásadní zá-

vislost na íši.

Jsa tak pánem kusu pdy rozsáhlého a žádnými državami

cizí moci neprostoupeného, jaký se tém ve vší íši ímské
v jediné ruce nezachoval, mohl se vévoda eský z poplatného

nohsleda státi pedním vévodou íšským, z passivního poddaného

skuteným lenem vybraného kruhu svtských paladin ímského
impéria. V dobách, pak, kdy se v sousedství ze zmatené smsi práv

vévodských a hrabských, z rozliných vojtství a jiných útržk
moci veejné teprve zvolna rodí vtší panství rodu wittelsbaš-

ského, babenberského nebo wettinského, a kdy se také na východ
moc polského rodu Piasova tíští v nepevné údly, uplatovala

se pevn scelená moc eská hlavn imposantní silou vojenskou,

kterou vytýkají i tak vzdálení pozorovatelé, jako arabský Masudi.

Když eský kníže udeil v bubny a pirazil se svým etným a obá-

vaným lidem do tábora císaského, byla to vždy vc znamenitého
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dosahu a císaové byli volky nevolk}'^ nuceni skutenosti té pi-

znávati stále vtší míru uznání. Koruna královská, udlená nejprve

Vratislavovi v dob zápas o investitiu^u, byla nejpádnjším

projevem tohoto pomru, ale její osudy byly ovšem zárove
dokladem nechuti, s jakou králové ímští svému slovanskému

lenníkovi dávali tak výjimené postavení. Nebo jakmile tomu
pomry jen ponkud pály, odjímali mu zlatý vínek se zjevným

chvatem, a zejména za Fridricha Barbarossy' se nepochybn pro-

jevila vdomá touha vrchního lenního pána po trvalém rozbití

velikého vévodství, tak nepohodln lemujícího východní hranici

nmeckou. Ale pevný krystal státu eského pekonal i teto ne-

bezpeí, kníže eský pemoJil šastn i odstedivé snahy biskup
pražských, a v záptí hra se rázem obrací v opak.

Od sklonku 12. vku pán Cech jest nepochybným a ddi-
ným králem, kterému již není teba brániti se proti pokusm
o rozdrobení rodové drža^y se strany vládc nm^eckých. Ale na

tom nezstává ! Naopak. Vidíme, že Pemj' slovci v 13. vku ro-

stoucí mocí svou takka ohrožují rovnováhu v íši. Zcela správn
to vytkl Palacký, prav k roku 1198, že „spojení ech s íší

nmeckou, nedávno ješt tak. obtížné, protože tém jen na samých

povinnostech založené, stalo se nyní náhle studnicí nejedncho pro-

spch a a znamenitých práv". Jsa zárukami, jako byla bulla

sicilská z roku 1212, chránn ped zasahováním ruky císaské do

své pvodní moci, král eský sám jakožto volitel ímský, jako

íšský íšník a vbec ,,úd íše co nejvznešenjší"^) hluboko za-

sahoval do osud sousední oblasti nmecké. Nejen, že podstatn

pomáhá rozhodovati o tom, kdo bude její hlavou, nýbrž stává

se v druhé polovici 13. vku doasn i pánem velikých kus ja-

zykové oblasti nmecké, jak v ddictví babenberském v zemích

alpských, tak i v pohraniní oblasti bavorské i na severu hor

Krušných, v Chebsku, Pliseku, Osterlandu a Míšni ; moc eská
zasáhá tu do vcí íšských tak drazn, že se králm ímským
od té chvíle pomr k ní stává skoro podobn dležitým, jako

býval ped tím pomr k papežství, až Karlem IV. otázka byla

aspo na as rozešena spojením ímské i eské koruny na

jediné hlav — ešení, které ovšem již doba pemyslovská pi-

pravovala.

^) I Otakaru Štýrskému, tak nenávistnému k moci pemyslovské, m
jest eský král ,,der hóhist amtman, der dem rích waer undertán".
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Než zastavmež se vbec na okamžik u postavení, jehož se

dostalo posledním Pemyslovcm v tehdejší Evrop.

V následujících oddílech bude nám nkolikráte dotknouti se

shod, jaké se jevily ve vývoji vnitních ád mezi státem

esk3'^m doby té a souvkou Francií, a shody ty lze aspo po

nkteré stránce postihnouti i v zevních osudech obojího králov-

ství a zejména v pomru jak k íši nmecké tak i ke kurii papežské.

Pozorovateli dnešnímu se takové srovnání evropské velmoci

s drobným národem našim zdá ovšem ponkud nevhodné, v 13.

vku však nepomr ten ješt nebj/l nikterak vtíravý, nebo bu-

doucnost kryla ješt adu nešastných náhod, jež zadržely eský
stát na cest k skutené velikosti.

Královská moc jak Pemyslovc tak panovník francouz-

ských v^a^ostla vskutku jaksi po boku stedovkého impéria, ve

státu eském ovšem pod jeho B\T:cnovaností, kterouž Kapetovci,

©pení o pímou tradici karolinskou, mohli dslednji odmítati.

Než také oni v dob, kdy císaství záilo v plném lesku úspch,
byli nuceni skutenou moc svou teprve znenáhla vytváet získá-

váním velikých lén a dlouhým zápasem s krály britskými o pás

kraj západních. Pravé ,,regnum Franciae" bylo dlouho stát

neveliký, který jen s námahou si razil cesta k moi, a v týchž

letech tém, kdy Pemysl I. Otakar bullou sicilskou získá] svému

království znamenité záruky právní a uznání opravdové státo-

vosti, zajistilo teprve vítzstva u Bouvines také Kapetovcm
trvalou pe\'ahu ve Francii severní, a spojení se zájmem papež-

ským jim otevelo cestu do oblasti stedozemské.

A také další vývoj byl soubžný. Ve shod s kurií se zmocuje

Pemysl II. zemí alpských a dotýká se ve Furlansku až ,,svaté"

pdy italské, rozpínaje moc svou do vzdálené Litvy v téže chvíli,

co poboní vtev domu francouzského, nabyvši íšského území

v Provenci i Piemontu, proniká ve službách papežových do Nea-

polska a král francouzský sám pistupuje krokem sice pomalým

ale úspšn k ovládnutí rozliných ástí království Arelatského

i západního Porýnska. Jako dva kmeny silné mladým rozptím

tísnily tehdy ob dynastie s východu i se západu a ohlodávaly

íši, jež se pádem Štauf byla zmnila v pouhou federaci velikých

i drobných dynast a knížat duchovních, peujících volbou král

ímských více o zachování odvké formy, než o ustavení opravdové

vlády vrchní v íši. Což divu, že jak na dvoe pražském tak i v Pa-
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íži se probouzí tém zárove touha po dovršení a zajištní dota-

vadních úspch korunou císaskou, jejíž vskutku mezinárodní

ráz byl nedávnou volbou anglického prince a krále daleké Ka-

stilie zejm vyten.

Roku 1273, skoro v tomže okamžiku, co Pemysl II. k ní

obrací zrak svj anebo hledí aspo nové volb jiného nápadníka

zabrániti, sune také obratný Karel z Anjou kandidaturu svého sy-

novce, francouzského krále Filipa III., v Nmcích neskryt do

popedí. Jako eský tak i francouzský král poítali tehdy i s roze-

rvaností prostedí nmeckého i s podporou kurie, ovšem zatím

beze zdaru. Nebo nedbaje jejich pedchozích služeb a oddanosti

papež eho X. nezabránil odporu, který se .v kruhu knížat

nmeckých náhle zdvihl proti tomu, aby se Slovan nebo Francouz

stal hlavou íše ; a odpor ten vynesl do výše Rudo fa Habs-

burského jakožto panovníka, jemuž od poátku kynul úkol,

eliti postupu kapetovských usurpací na západ a zlomiti píliš

vzrostlou moc krále eského.

Jest pak obecn známo, že král Rudolf, a kotvil minulostí

svou v západním pomezí íšském, se obrátil pedevším k druhému

úkolu, a spojiv v táboe svém všechny žárlivé sousedy i vnitní

nepáteis Pemyslovy, vskutku dosáhl cíle. Ovšem jen z ásti

a vlastn jen doasn. Pemysl zahynul sice v boji a rod Rudol-

fv ovládl ddictví babenberské, ale vlastní základna státu

eského zstala neotesena. Ani Moravu se nepodailo ímskému
králi odtrhnouti od Cech a také snaha po uskrovnní výjimeného
postavení, jehož se stát esk}''^ v rámci íšském domohl, nemla
výsledk trvalých. Rudolf sám, chtje dosáhnouti ímské ko-

runy pro svého syna, vidl se nucena eskému zeti obnovit d-
stojnost kiurfitskou a dbáti jeho pátelství. IMladý Václav II.

obracel pak ctižádost svou sice jen z ásti týmž smrem jako

kdysi otec, bera se vtšinou jinou cestou k cíli, ale i on dosahuje

konen moci, kterou souvkovci právem smli zváti pední
v kesanstvu a s níž se mohl postaviti jako rovnocenný spojenec

po bok králi frncouzskému i proti císai i proti papeži ímskému.
Poznáme vše to podrobnji v kapitolách následujících, ale

již zde obecným pohledem na rj^chlý a nezdolný vzrst státní

síly eské v 13. vku vkrádá se nám mimodk otázka, jaké byly

vlastní jeho píiny. Ze aetkvly jen v osobních schopnostech

zajímavých panovníkv, jimiž se koní rod Pemyslv, jest zejmé.
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Roz\Tat veejných ád íšských byl vzrstu moci eské ovšem

stejn mocnou podporou, jako píznivý jí byl i vývoj dynastických

pomr v Cechách samých, kde vymení vedlejších vtví vlád-

noucího rodu uinilo konec bojm o trn. Ale nebylo to zajisté

vše; také jiné píiny mly svj podíl na smlém rozbhu po-

sledních Pemyslovc k moci vskutku evropské.

Byly to zejména obecné pedpoklady hospodáské. V 11. a 12.

vku síla státu eského se projevovala na venek pedevším pozoru-

hodnými ale pece jaksi jen chvilkovými výpady velikých a udat-

ných houf vojenských. Rozsáhlá a úrodná zem eská živila houfy

ty, ale dokud trvala v prostém ústroji hospodáství natmrálního,

mohla jen ruka vskutku silného knížete sebrati je obas v jedno,

a nemohlo se tak díti píliš asto, sice se hlásíval v záp*;í

odpor starších bojovník, toužících, jak se zdá, spíše po krátkých,

koistných nájezdech do Polska než po slavných ale nevdných
výpravách, s vysokou politikou knížecí spiatých, jako byla tažení

na Milán a do íma nebo jízda do Uher roku 1164.

Zcela jinak bylo, když v 13. vku král eský se stal pánem
kraje, z nhož se do sousedství nevyvážejí jen kon nebo otroci,

nýbrž odkud se roztká mocný proud stíbra, a když pí-

rodní bohatství veliké zem bylo nejen probuzeno, ale zárove
i mobilisováno novými msty a kolonisací o n se opírající. Tu
bére na sebe moc Pemyslovc ráz zcela nový. Nepsobí již jen

obasnými nárazy drsného vojenského lidu, nýbrž projevuje se

vytrvaleji bohatstvím, které zvyšuje rychle pevahu královu nad

sousedy.

Nyní teprve se jeví pravý dosah toho, že v rukou eské

dynastie tak veliká država byla scelena, a zejména požehnání

dol zaíná obetkávati Pemyslovce, poínaje králem Václavem I.,

hotovou zlatozáí, zrcadlící se zejména v naivním nadsazování sou-

vkých kroniká, z nichž daleko nejstízlivjším jest elsaský autor

,,Descriptio Theutoniae"; ten tvrdí již nkdy kolem roku 1240,

že král eský má dvakráte tolik dchod jako nejbohatší knížata

v íši, kurfiíl kolínský a braniborský, ptkrát tolik jako kurfit

falcký, dvanáctkrát jako mohuský a patnáctkrát jako trevírský.

Nyní teprve mže eský panovník zasahovati do íšských

djin pádnou zbraní, kterou se mu stal peníz, kupovati si rostoucí

vliv na všech stranách a platiti zejména také houfy námezdník

do služeb jeho stejn ochotn se hlásících, jako se k jeho dvoru

šus ta, Dvt- knihy eských djiii I. O
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nyní tlaili nmetí niinnesángi, své publicistické služby nabíze-

jíce.^) Kdo sleduje zejména djiny politických úspch Pe-

mysla II. a Václava II., nesmí této stránky nikdy pouštti s oí

a zapomenout na údiv, s jakým na píklad mnich fiirstenfeldský

vypravuje, jak ve Štrubin se setkal s vozem pivážejícím vé-

vodovi bavorskému od Pemysla II. žoldem nádobu se sedmi

micemi stíbra, podotýkaje, že kdyby na vlastní oi nebyl vidl

hromadu penz, jinému by neuviL

U souvkovc Pemysl II. vzbuzuje vážnost pedevším ja-

kožto král, který podle slov kolmarského letopisce ,,vže zlatem

i stíbrem naplnil" a který, jak tvrdil mnich erfurtský již roku 1260,

,, otevíraje brány svého bohatství žold a dary tak štde mohl

dávati svým vojínm, že nemalé množství rytístva nmeckého
na sebe pitáhl." Bylo by možno sestaviti adu jiných výrok
souvkých o tom, jak ochotn se brávali tehdy nmetí páni do

služeb eských a v zrcadle nejednoho kronikáe íšského se jeví

zápas Rudolfv s Pemyslem namnoze zápasem tuhé odhodlanosti

nebohatého ale ukáznného hrdiny nmeckého s bohatým mšcem
eským, v kterémžto boji ovšem penzi koupená cháska podléhá.

Proto stavjí souvcí straníci habsburští tak rádi Rudolfa

v prosté šeré kytlici proti Pemyslovci v zlatém hávu se pyšnícímu,

proto jest jim Rudolf pedevším ,,rex pauper", který, silen jsa jen

íšským právem, se pouští v nerovný boj s mocí eského mamonu.

A zdá se, že Rudolf sám si druhdy zahrával s tímto obrazem,

jakousi oporu a sympatii mu zjednávajícím, jak o tom svdí na

píklad jeho bonmot z doby, kdy zaínal práv veliký zápas

s králem eským, že prý vbec nepotebuje pokladníka pro patero

stíbrák, které má svého jmní. Vskutku dovedl i on i syn jeho

Albrecht sbírati znané sumy penžité pro své podniky; nepod-

ceovali nikterak jejich sílu a užívali jí hojn pro své smlé cíle

v íšské politice. Ale nemli ve vci té základnu tak pevnou,

^) Tém soubžný, ovšem skromnjší, byl také rychlý vznos vý-

znamu Míšn v íši. Rozkvt dol freiberských iní v 13. vku rovnž
písloveným bohatstv-í markrabat tamních, jako byl Jindich ,,der Er-

lauchte", vrstevník Pemysla II., dvorskou nádherou i podporou licho-

tivých pvc s ním závodící. Bohatství usnaduje Wettincm postup

do Durynska, ale zpsobuje ovšem také, že zbohatlá Míše, rovn jako

echy, na sklonku století se stává svdným jablkem, po nmž tolik ímských
král žádostiv vztahovalo ruku.
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jakou Pemyslovcm poskytovaly zem eské, zejména po ne-

obyejném rozkvtu dol kutnohorských. Skutenost, že Habs-

burkové byli nuceni k získání potebného peníze síly své zástavami

a jinak pes píliš napínat, pispla vadnou mrou k tomu, že ani

Rudolf ani Albrecht nedosáhli mnohého ze svých pvodních cíl.

Nebo jak dležitým initelem v íšské politice doby té vskutku

býval peníz, ukazuje nejlépe žalostná postava vskutku chudého

krále ímského, Adolfa Nasovského, jehož nedostatek nutil k tomu,

jakmile se rozešel se svým bohatým píznivcem, králem eským
Václavem II., aby tajn se prodával hned jinému bohatému

panovníkovi, králi francouzskému.

Vznos královské moci eské v 13. vku, tvoící jeden z hlav-

ních rys souvkých djin evropských a jevící takka pídech

ponkud ukvapené dychtivosti, souvisel tedy velmi tsn s teh-

dejším hospodáským rozvojem zemí eských, byl jím pímo
pcdmínn a pohánn. Probuzené bohatství zem zpsobilo tu

rychlou zm.nu úloh. Pohraniný hvozd eský chránil kdysi slo-

vanské spolenosti v echách ped zavalením mocnými sousedy,

byl takka symbolem obrany té; v 13. vku kolonisace po-

žehnáním hor esk3'ch urychlená proráží však jeho stnu tém
na všech stranách, a vskutku obratem ruky ho již nebylo

teba; stával se spíše pekážkou královské moci eské, opaným
proudem do oblasti nmecké se pelévající, a proto mohl beze

škody mizeti.

Tolik asi postaí zatím k ujasnní dosahu hlubokých zmn
hospodáských, jejichž stín i jas leží na dob posledních Pemy-
slovc. Po celá dlouhá desítiletí pozdjší setkáváme se ovšem dále

s opoždnými pípady, kdy vesnice, dotud na tradicionálním práv
,,eském" sedící, získávají právo zákupné a kdy ád lánový v nich

zatlauje starší poítání podle potah poplužných. Zakládáni

nových osad na pd lesní pokrauje bez perušení a zvolna se

snad tu i tam do zem ješt trousí i hlouky cizích pisthovalc.

Ale všechno to jsou pece již jen dozvuky veliké doby. V 14. vku
u nás již nevznikají nová msta, a mžeme právem tvrditi, že

celkové nazírání na život hospodáský na sklonku vlády Václava II.

dosáhlo tém všech podstatných rys, jaké zachovalo pak po

celý pozdjší stedovk. Pechod od naturální smny k penžn,
6*
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jehož hlavní podmínku jsme poznali v dostatené saturaci zem
drahým kovem a v pílivu podnikavých živl, byl tehdy vcí
hotovou a stíbro již nepochybn osou, kolem níž krouží veškeren

ruch spoleenský.

Jde však o to, v jaké form drahý kov projevoval tuto svou

všemocnou vládu, v jakém rouše vstupoval do vln smnného
života. Teprve tou otázkou se vskutku vracíme k bodu, od nhož
jsme vyšli, totiž k eským pomrm mincovním 13. vku, a eká
tu na nás opravdové pekvapení, totiž poznání, že pes rychlý

vývoj, kterým práv peníz byl posunut do popedí, pomr^^

mincovní dlouho zstávají k nevíe zaostalé a daleko za sku-

tenou potebou života. Ovšem nejen u nás, nýbrž ve vší stední

Evrop, a k tomu jest teba nkolik slov na vysvtlenou.

Úloha, raženému kovu ve stedovku po dlouhá staletí pi-

suzovaná, píí se naprosto dnešním zvykm a názorm. Podle

tch peníz má býti úelným nástrojem tržních styk, usnadujícím

každou smnu, ale zárove i vhodným prostedkem trvalé akku-

mulace majetku. V ranném stedovku však vidíme takka opak

;

svou krátkou platností a pochybnou hodnotou peníz není ta jen

naprosto nevhodným pedmtem thesaurace ; není ani usnad-

ovatelem smny, nýbrž ji asto spíše stžuje. Stal se namnoze

svízelným zaízením, zdražujícím jen a znesnadujícím veškeren

ruch tržní, jehož pravým úelem jest hlavn nepímé zdanní

všech movitých pevod.

Souviselo to s obecnými pomry evropského západu, jaké

nastaly poklesnutím svta starovkého. Antika zanechala po

sob veliké bohatství úelných zaízení kulturních, ale mnohé

lánky ddictví toho pesahovaly, aspo jistou mrou, skutené

poteby primitivnjšího života, v troskách íše ímské se roz-

víjejícího. lánky ty tedy zstávaly dlouho pouhým mrtvým
inventáem, dokud je intensivnjší ruch a postupný vývoj po-

zdjších století neprobudil zase k životu skutenému. Djinj^

náboženské a literární nám ukazují mnoho takových statk,

živoících dlouho jen jako zvykem posvcená ale neplodná jistina,

kterou teprve vysplejší sklonek stedovku lépe pochopil a do-

daten s novou vášní si osvojil. Problém renaissance i reformace

má v tom spolený koen, z nhož v nerozluné vzájemnosti

vyrostl, v život hospodáském pak ml podobné osudy peníz.
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Prostý a jednoduchýmkolobhem statk spoutaný život, jaký

nastal v západní Evrop po zániku mst a hlavn po rozkladu

íše Karlovy, ho hrub nepoteboval ; ale z doby pí edchozí potrval

zvyk, v penžních jednotkách platiti anebo aspo urovati pokuty

nebo jiné veejné dávky, a zejména zachovali panovníci jakožto

cennou ást své moci výhradné právo ražení mince. Razí ji tedy

jakožto malé, stíbrné denárky s nejrznjšími, více nebo mén
dokonalými znakami, za antickými vzory valn pokulhávajícími, a

žádají, aby poddaní jí užívali, tebas že jich skutený zájem ktomu
valn nevedl; a tak se to, co V3n:ostlo kdysi z pirozené poteby

mistských obcí starovkých, stává neplodným závazkem, asto

dosti tíživým. Peníz v agrárním prostedí ranného stedovku
nebyl již vskutku ústední studnou, do níž se všechny hodnoty

pirozen stékají a z jejíž hloubi je lze stejn snadno vybaviti;

stal se prost zvláštním druhem zboží, jež bývalo teba jen

k mxitým úelm a k vyplnní jistých zvykových závazk
obas získat smnou v mincovn, a jehož výroba byla monopolem

panovníkovým.

A panovník dbal pedevším toho, aby z tohoto monopolu

vytžil co nejvíce. Nutí poddané rozlinými pedpisy k tomu, aby

od jeho mincé peníz kupovali, a to nejen k placení daní a pokut,

nýbrž aby ho užívali ve vzájemných stycích tržních i tam, kde

bylo možno bez nho se obejíti. Chtje míti astý zisk z prodeje

raženého kovu, dbá zárove o to, aby týž peníz píliš dlouho ne-

kroužil v obecném obhu. Proto ruší asto jeho platnost, nahrazuje

jeho ráz novým, a tak dochází k tomu, že mince byla v leckterém

kraji i nkolikráte v roce mnna a obyvatelstvo nuceno zásobu

denárk s uritou ztrátou znova a znova vymovati za nový peníz

pohržkou, že mince prošlé jakožto neplatné propadají zabrání.

Tento zpsob dan, našem unazírání tak protimyslný, byl možný

práv jen v rámci patriarchálního hospodáství, kde tržní ruch

byl nepatrný a život tkvl pevn ve zvykových kolejícn pra-

videlných vztah sousedských, kde bohatství hledalo jen z malé

ásti své tžisko v ražených mincích, uchylujíc se pi thesauraci

spíše k hromadní klenot a prostého kovu.

Peníz se tehdy vbec daleko nerozbíhal. Býval ražen zpra-

vidla ped vtšími trhy v tržních osadách, sloužil krátkou chvíli

v tsném rámci tom se scházejícímu lidu a jeho celá innost

byla jaksi svátení, místn obmezená. Byl tak spíše, podobn
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jako clo, nutným bemenem trhování, prostedkem, kterým pa-

novník ml podíl na všech koupích a prodejích, a proto se nedivíme,

slyšíme-li, že ta ona skupina poddaných výkupem dosahuje práva,

neužívati pi svých obchodech vbec penz a že se zavazuje radji

k pravidelnému poplatku rom'mu, jen aby ušla nemilé ,,renovatio

monetae".

Nebo kov nerazeny, na váhu braný, byl pohodlnjším a

bezpenjším platidlem nežli peníz, pokud vbec nestaila prostá

smna vcí anebo pokud obchod nevytvoil rozliné konvencio-

nální surogáty mny, jako byly u nás v 12, století látky (panni)

nebo na trzích polských kožky z hlaviky vzácné veverky šedivé,

dovážené ze Sibie a z kraj einomoských, kterých tamní ob-

chodnictvo užívalo k tomu, aby obcházelo špatnou mnu stíbrnou

zcela podobn, jako Vlaši cd 12. století poínaje na velikých

trzích západních vytvoili smnku a prosté clearingové ízení jen

proto, aby ušli s\ázelnému užívání stále mnných penz místních.

Nebo nevýhody m.ny denárové nespoívaly jen v její nestá-

losti a v sužování ustavinou renovací; snaha po zwšení min-

covního zisku vedla i k tomu, že knížata postupn minci zhoršují

jak ve váze tak v zrnu, kazíce ji tak, že se pi nkteié smn
odvolaných denár za nové ztrácela až tvrtina stíbrné hodnoty.

Proto bývalo tu i tam zhoršování aspo na oko zmirováno bo-

tovou soustavou znenáhlých pokles a tím, že mincovna pi po-

stupném vydávání denárk téhož typu msíc po msíci ubírala

jejich zrnu, takže pi vyhlášení nového typu skok mezi posledními

exempláry starého lažení a prvními ražení ncvého nebyl tak

znaný.

Postupné horšení, jež dosáhlo svého vrcholu na sklonku

12. vku, nebylo ovšem jen výsledkem knížecí aychtivosti po

snadném zisku. Nepochybu^ pispl také nedostatek ražebného

kovu k tomu, že mdný náist nabyl asto mnohonásobné pe-
vahy nad stíbrným obsaherr.. Nebo oživováním hospodáského
života množily se znenáhla trhy, pi nichž bylo teba mince,

a zvýšené poteb té nestaily zásoby stíbra, dokud v 13. vku
vtší množství drahého kovu do západoevropského obhu ne-

pišlo ; a zdá se také, že rostoucí poteb penz nestaila loudavou

výrobou svou ani stará technika mincéská. Proto vidíme, že

od sklonku 12. vku ve stední E\Top skoro všude denár, za-

chovávající zhrublý ráz oboustranné mince antické, ustupuje
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brakteátu, tenounkému plecháku, jen po jedné stran raženému

a zídka nápisem, nejastji jen chvatn zhotoveným emblémem
opatenému, který výraznji nežli jakákoliv památka jiná ukazuje

zvláštnosti ist stedovkého mincovnictví. Je tak kehký, že

stží vydrží obh nkolika msíc, a je zpravidla tak nedbale ražen,

jak toho žádalo nutné zmenšení ustaviných ražebných náklad;
je lehký a tenký, aby budil zdání velikosti, ale vskutku spo-

teboval jen tolik kovu, kolik zásoba dovolovala. Arcibiskup

magdeburský Konrád dobe karakterisoval roku 1276 mnu sou-

vkou jako lupénky tak lehké, že i nejnžnjší vánek prý je odvane.

Brakteát jest vrcholem zrdného vývoje, který prodlala mince,

stavši se pežitkem z dob intensivnjšího hospodáství, a byl

vlastn jen pošklebkem pravému penízi, stejn jako byly fan-

tastické figury na nm vyražené zpravidla již jen smutnou karika-

turou znaek starovkých.

Tyto pomry mincovnictví stedoevropského byly v echách
obecné rovn jako v zemích sousedních. Z dob 10—12. vku
máme dlouhou adu denár nejrznjších typ a jejich mnohost

dokazuje, jak asto bývala i tu mince mnna. V 13. vku pak

vládne také v Cechách nmá mince miskovitých brakteat

s nejmožnjšími hrubými obrazci, asto zcela pitvomými, jimž

nedbalý chvat vtiskl své stopy. A také listiny naše pinášejí

doklady toho, jak nemilým zatížemm veškerých trh tu býval

peníz; kláštery si vymáhají výpadu, aby jejich poddaní tihujíce,

aspo v klášterních mstekách nebyli nuceni pokaždé nevolky

mniti zásobu starých penz za nové.^) Slyšíme, že židé jsou

nuceni jednotlivým mincovnám týdn mxité množství penz od-

kupovat, a jako zvláštní milost odpouští král nkteré židovské

osad na dobu roku bím to. Slyšíme, jak se proti krámcm min-

coven královských obrací nenávist obecná jakožto stediskm
zlého vydrasvá.

V zemi bylo namnoze pesvdení, že mincéi na vlastní

vrub minci zhoršují více, než panovník naizoval, a asto bylo

teba chrániti jich ped násilnými projevy místní nespokojenosti

i ped žalobami pán zemských, kteí bývali až píliš rychle od-

1) Tak dostal Idášter vilémovský roku 1276 výsadu, ,,ut tempoie

nove monet in suis forensibus opidis homines ipsius monasterii per regios

monetarios cambire denarios non cogantur inviti" (R. II., no. 1009).
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hodláni samovoln soudit mincíe minci domnle ve svj prospch

padlajícího, takže nebývalo vždy bezpeným emeslem zamstnání

zízence, který chodil s novými penzi po tržních místech jed-

notlivých baron, aby zde vnucoval své zboží, málo dvry vzbuzu-

jící. Mnohé zprávy svdí i o tom, že vskutku obh falešné mny
v zemi býval znaný, takže bylo astji nutno i upálením hroziti

penzokazm a jmenovati zvláštní pravomocí vyznamenané sti-

hatele jejich.

V zemi bylo nadto mnoho mincoven, hlavn ovšem na

dležitjších zemských stezkách položených, a zmna mince se

\'ždy nedala ve všech souasn, nýbrž patrn podle rozliných

termin hlavníc trh; proto mince, dnes ješt y Plzni platná,

již neplatila v Most, a podobn. Cizí obchodníci vymáhali si

tudíž, že stálejší typy nkterých zemí sousedních, zejména ob-

líbená mince rezenská nebo na sklonku 13. vku i vídeské denáry,

mly otevený trh v nkterých krajích eských, ale to byla jen

výjimka a na sklonku 13. vku zmatený stav ten se stával zjevn

nesnesitelným. V zemi vznikla etná msta, návštva trhu stává

se i venkovanm vcí všední a tu teprve poíná se rychle všecek

absurdní systém mincovní jeviti v pravd tíživým a všude se

hlásí nutnost, jeho nedostatky vyrovnávati sti co stj.

Pedevším nebyl pes veškeré zákazy královské v trhovém

styku peníz stále ješt platidlem prost poítaným, nýbrž zbožím,

které se bére jen na váhu a skuten pijímá bez ohledu na poet

kus jen na hivny, vrdunky, loty a kventlíky. To však mlo
také stránky velmi zlé. Sedláek, který v mincovn vymnil
váek práv odvolaných plíšk za nov^é, pesv-édoval se podle slov

kronikáových v záptí u kupce, který penízky ty jen na váhu

bral, nejednou, že jeho hotovost se smnou vskutku scvTkla na

polovic tím, že nový penízek denárový váhou sotva pevyšoval

obolus (brakteat v pli rozlomený). Nutnost užívati váhy pi
platech mla nadto i tu nevýhodu, že venkovský prosáek býval

vydán na pospas podvodnému vážení. Z listin se dovídáme, že

pi prodeji nemovitostí se stalo
,,právem zemským", aby kupující

'ke každé hivn penz pidal jeden lot, tedy 7i«. ..pro purificando

argento",^) kteréžto placení t. zv. ,,náistu" prozrazovalo, že pro-

^) Pkn o tom pouuje zejména listina \-j'šeIiradská z roku 1279

(Reg. II. no. 1189).
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dáva hodnotil jen stíbrný obsah mince a že patrn bývalo

vskutku obecn zvykem, jak praví výslovn kroniká zbraslav-

ský „ražené denárky lámati a ne bez škody je v pouhé stíbro

pelévat."

Peníz byl vlastníkovi tedy namnoze jaksi jen pouhou do-

asnou formou stíbra zdraženého a pokaženého mincováním,

bez nepochybn bezpené hodnoty platební, a nadto zpsobovala
nestejná cena denáru asto bud dlužníkovi bud viteli citelnou

škodu pi splnní závazk úvrních nebo i jiných smluv.

Jaký div tedy, že se pi množení tržních pevod stále hojnji

užívalo kovu neraženého, a již stíbra istého nebo ,,argentum

usuale", legovaného tu po eském onde po míšeském (freiber-

ském) zpsobu, že se platy \^miovaly v denárech, ale jen pokud
obsahují stíbro, anebo že se kupní cena urovala schváln v ,,aurum

bonm de rivulis", aby se obešla mince stíbrná. Proto vedle

ražených penz kolují i stíbrné cány, znakou tavíovou oznaené
jakožto kov istý nebo smíšený. Zákazy proti tomu všemu byly

patrn bezmocné a zdá se, že zvyk si vymohl právo, aspo pi
prodeji nemovitostí, kde šlo o vyšší sumy, beztrestn užívati kovu
neraženého. Nebo tvrzení, s nímž se setkáváme v nkterých
knihách, že prý pedpisy královské zakazovaly komukoHv míti

pes 20 hiven neraženého stíbra, zakládá se jen na pochybné

interpretaci pramen, a ve smlouvách královských s mincmistry

bývá kladen draz jen na to, aby žádné pokuty, trhy vcí mo-

vitých a vyplácení mzdy dlníkm, jak v dolech tak pi žni a na

vinicích, se nedaly bez ražených penz. Jak se zdá dchodem
mince královské bývalo dokonce, že za plat dovolovala jednotlivým

pánm, aby mli váhu na stíbro a zlato,^) stejn jako bylo n-
kterým zlatníkm, zejména v Praze, výslovn piznáno právo,

zkoušeti istotu stíbra a oznaovati ji. Privilegium pro Kromíž
z r. 1290 ukazuje, že i msta venkovská mívala možnost, koupiti

si ,,cameram pro argenti examinatione". Vlastní zišování ovšem
mlo se dáti jen v mincovnách, které tím zachovávaly kontrolu

nade vším drahým kovem v zemi obíhajícím

Nepohodlné pomry ty volaly tím hlasitji po náprav, ím
živji se na konci 13. vku utváilo smnné hospodáství a ím více

1) Pípadný obrázek k tomu nalézáme ve vtším letopise ždárském,

kde roku 1250 velmož svému zeli, dav eledí pinésti dvojí váhu, odvažuje

deset hiven zlata a 104 hivny stíbra.
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se vyšší tídy mnily ve stav obroníku, o dchody penžité se

opírajících. Tu se celé spolenosti jevila bezpená konsolidace

mny vcí ohromného v}'známu. Nelze ovšem nevidti, že již od

polovice 13. vku se hlásil v Cechách opravdový sklon k náprav,

pedevším zlepšením zrna královských brakteat. Ješt na konci

12. století nedostatek zásoby stíbra vedl k tomu, že v Cechách,

stejn jako v zemích sousedních, došlo až i k užívání t. zv. platý-

rované mince, kde podstatu denáru tvoila vlastn med pouze

tenkou šupinl^ou stíbrnou pebitá. i) Tu dlní úroda, brzy potom

zem eské vyznaující, umožnila rychlou nápravu aspo v tomto

smru. Brakteaty eské hned od doby Václava I. se Uší od mincí

zemí sousedních bohatst\am svéiio stíbrného zrna, jež zídka

klesá pod 900/1000, takže v ohledu tom ped nimi iistupují daleko

do pozadí všechny mince zemí sousedních i mince rakouské a

štýrské ražené za vlády Otakaro\^. Ve smJouvách lo-álových s minc-

mistry o stíži a zrnu máme doklady, že nová mince nemla býti

aspo v zrnu horší nýbrž naopak lepší mince odvolané, a v prvních

letech Václava II. došlo dokonce, jak se zdá, k pokusu o nápravu

mny a zatlaení neraženého ko\Ti z trhu tím, že brakteaty mly
býti raženy z ryzího, vbec nenaistnéha stíbra. Aspo nazna-

uje to jedna smlouva o minci a v nálezech se vyskytují vskutku

plíšky, v nichž pímsek klesá pod 3%, což lze pi stavu tehdejší

techniky zisovací míti tém bezpen za pímsek jen bezdný.

Ale pokusy nemh" zdaru, dokud potrval starý zpsob usta-

viného odvolávání penž a dokud vládl brakteat nejisté stíže,

pi všech vtších trzích jen na váhu pijímaný. Kronika zbia-

slavská vyliuje velmi názorn v 66. kapitole škody systému toho

a v}^týká paneg}-ricky zásluhu Václava II., že pinesl konen
rozhodnou odpomoc zaražením ,,vné" mince, jež byla zcela

jinak schopna novému ruchu hospodáskému vyhovt než kehké
plíšky dotavadní.^j

1) Tenkráte také dovolil papež Coelestin III. (1191— 1198) kostelu

vyšehradskému, aby, hled k „vilitas monetae" v echách panující, kurii

místo 12 hiven denár dával jen 5 hiven stíbra neraženého a privilej

Pemysla I. pro církev eskou z roku 1221 ukazuje, jak na poátku 13.

vku komorníci za phon vymáhali rovnž ,,propter vilitatem monetae"

místo patnácti denár dvakráte tolik.

*) Zaražení groš pražských Václavem II. bylo po stránce numis-

matické dobe ocenno a vyloženo zejména soustavným dílem Smolíkovým
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Vhodné vzory reformy takové bylo lze nalézti v cizin, ale

ovšem nikoliv v sousední cizin nmecké, nýbrž ve vzdálených

a pokroilejších krajích e\'rop3kého jihu a západu. Myšlenka za-

raziti novou minci pevnou a cennjší, jež by se lépe hodila k pla-

cení vtších sum a kolujíc trvale zatlaila nerazeny kov i smnu
natuiální, pišla, jak se zdá, z východu, kde se v byzantské

oblasti opiavdové penžní hospodáství a mstský život udržely

takka v neperušené souvislosti od dob antických. Od roku 1194

razí Benátky podle vzoru byzantského vedle drobných denár již

vtší pem'ze, ,,denarii grossi", a ped rokem 1230 byl v soupeské

,, Pražské groše a jejich díly", i drobnjšími lánky téhož autora. Výstižnému
pochopení po stránce hospodáské však pekážkou jest zejména nedosta-

tené probadání mincovnictví eského v 13. vku. I v té vci dalo se ovšem
mnoho pilné práce a zvlášt veliké dílo E. Fialovo o eských denárech

jest vskutku bohatým svodem vdní; pesnému poznání mincovních po-

mr za posledních Pemyslovc pes to nedospjeme, pokud potrvá

dosavadní pílišná dvra v spolehlivost nkterých pramen.

Hlavním pramenem naším jsou totiž smlouvy královské s družstvy

mincmistrovskými a nkteré jiné listiny k mincovnám hledící, veskrze do
dob Pemysla II. a Václava II. náležité. Nejsou zachovány v originálech,

nýbrž jen ve formuláích, a badání pezíralo namnoze skutenost, že sbírky

ty, zejména t. zv. formulá Zdenka z Tebíe, jsou valn nespolehlivé a po-

kažené co do jmen i ísel. Proto stojí mnohý výpoet o n opený vskutku
na písku. Než k tomu pistupuje i jiná svízel. Smlouvy jsou nedatované

a vskutku lze je vroiti jen zcela pibližn, takže u mnohých jest pochybné,

platí-li pro dobu Pemysla II. nebo pro samý sklonek století. Vydavatelé

jejich však, a zejména H. Jireek, opatili listiny na základ zcela vratkých

dohad píliš uritými daty let 1253, 1267, 1286 a tak podobn, ímž zmátli

badání odborné stejn jako zase uiniti jinde ne zcela správnou inter-

punkcí svých text. Numismatikové, zcela spoléhajíce na letopoty ty a

na jména i ísla v listinách dochovaná, dospli namnoze k soudm velmi

pochybné bezpenosti, takže nezbude, než mnohý z nich podrobiti dkladné
zkoušce, která snad ochudí vdní naše o mnohou domnle zjištnou po-

drobnost, ale opírajíc se o správnjší pochopení obecných pomr hospo-

dáských, ukáže zajisté mnohou vc zase v novém svtle. Pi tom bude ovšem
také teba nezapomínati toho, že smlouvy stedovké mlívají o vcech
zvykem samozejmých, vytýkajíce jen to, co bylo teba zvlášt vytknouti,

a rovnž nesmíme, užívajíce ísel v listinách uvádných, zapomínati ani

toho, že namnoze nehledí jen k nájmu mince, nýbrž kumulativn i k rychtám
mst horních a k nájmu urbury. Úkolem práce naší není ovšem naprosto

taková revise podrobná, nýbrž jen snaha, vytknouti nkteré, dotud ponkud
opomíjené momenty vývojové; skuten odborné badání vynese pak skizze

naší nepochybn mnohou opravu a podstatný doplnk.
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Pise peníz ten ražen rovnž a aveden v pevný pomr k dotavadnímu

systému mnnému tím, že se rovnal 12 denárm nebili jednomu

solidu.

Jest známo, že se v starším stedovku razily jen denárky

a vtších jednotek se dosahovalo jejich poetním spojováním v zvy-

ková množství. Tak nejoblíbenjším bylo, poítat na hivny

o 240 denárech, jež se pak dlily na 20 solid o 12 denárech. Pi
tom však solidus takový až do 13. vku nikdy ražen nebýval, z-
stávaje pouhou jednotkou poetní, až v pisánském groši byl opravdu

také v stíbrné hodnot ztlesnn. A zpsob ten rozšíil se rychle

i do blízkého sousedství, nebo vtší peníz patin vyhovoval velmi

množícímu se potu vtších plat, pi nichž pílišné množstrí

denárkbylojenna obtíž. V polovici ticátých let Í3. vku pak se

potkáváme s grošem již i ve Florenciia v jiných italských mstech,

a brzy N^šecek poloostrov italský pivyká této solidnjší a trvalejší

mn grošové, která svj vjezd na sever Alp pak slavila roku 126C,

kdy Ludvík IX. francouzský v Touisu zaal raziti slavný ,,grossus

turonensis", rovný dvanácti ,,turonenses pa*vi". Do sklonku

13. vku však vítzný postup nové mny již dále nepokraoval,

a zejména nepronikl do oblasti nmecké. Na jižním pomezí jejím

se sice rozšíila nehluboko do jižních Tyrol, kdežto na západ
v obchodu porýnském se kolem roku 1276 stával ,,gros tournois"

oblíbenou mincí cizí, podobn jako u nás denár ezenský, takže

nkterá knížata lotrinská a nizozemská francouzskou mmci tu

i podvodn padlávála, ale jinak až do roku 1300 všude v Nmecku
v}xházejí z mincoven stále jen brakteaty nebo výjimkou ješt i le-

etné oboustranné denárky staršího typu, a nebyl to tedy vliv

nmecký, nýbrž pímý vliv románský a pedevším vzor mocného

krále francouzského, který pohnul Václava II. k tomu, aby zavedl

ve svých zemích nejen pevnou a trvalou mnu grošovou, nýbrž

aby upravil veškeré mincovnictví na základ zcela novém zrušením

mincoven místních a soustedním vší ražby v Praze.

Rozhodnutí vyšlo patrn ze správného poznání, že rozvíjející

se smnný ruch v zemi opatení takového naléhav žádá. Máme
toho doklad v kapitole tetí knihy Horního práva Václava II.,

nadepsané ,,De emptione et venditione", v níž sepkn a geneticky,

ovšem pomocí hesel z práva ímského, vv^kládá o vývoji trhovém

od prosté smny až k pra\ddelnému užívání penz. Bylo tedy na

dvoe Václava II. dobré pochopení nutností hospodáských a sti-
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brné bohatství Cech umožovalo tu rovnž spíše než kdekoliv

jinde provedení veliké reformy mincovní. Ale pes to prese vše

nesmíme si zaražení nového systému penžního pedstavovati

vcí lehkou.

Slo vskutku o neobyejn vážný pe\T:at, nebo pechodem
k trvalé, „vné" minci plovážné vzdával se král dležité složky

dchodu plynoucí z každoroních renovací mny a bylo mu
nadto odkoupiti mnoho práv a odškodniti adu osob novým
systémem zasažených. Abychom pochopili plný dosah vci, jest

teba dotknouti se nkterých technických podrobností mincovní

organisace v 13. vku v Cechách obvyklé, pokud nám ji ovšem

hrstka, náhodou zachovaných, listin odhaluje.

Stedovk, hlavn stedovk raný, vytváel pro každé umlejší

podnikání podrobnou a našemu oku asto až bizzarní specialisaci

výkonu, dle složitjší práci nejradji tak, aby ad osob z ní vzni-

kaly hotové úady a obroí, honorované ovšem ne pevným platem,

nýbrž uritým podílem ze zisku. A stával-li se podíl takový pak

z míry výnosným, nebýval zpravidla zkracován, nýbrž vrchní pán

hojil se tím, že úad nebo funkci draze prodával nebo udloval

v léno. Tím vznikaly pomry velmi složité, jimiž vtšina veej-

ných výkon nabývá rázu nádoby, z níž souasn celá ada osob

v oddlených trubikách vzácný nápoj ssaje. V mincovnictví

eském ped reformou grošovou nebylo jinak.

Mince královská se razila ve mnohých mstech i tržních místech

a prács ta poutala k sob perozliné osoby. Pedevším jest tu

teba rozeznávati stránku technickou od stránky komerciální, což

se v odborné literatue dotud dosti pesn nedalo hlavn proto, že

souvká nomenklatura stedovká nakládala se slovy ,,moneta",

,,monetarias", ,,fabrica" a ,,magister monet" stejn málo pesn
a výrazn, jako s jinými titulaturami. Tavení starého i nového

stíbra, naišování jeho, lití cán, vytepání plech, hotovení

stížk, ražení vlastní a zkoušení penz na váze byly výkony e-

meslné, jež mohly konati jen odborníci v díln k tomu vhodné.

Právo k zízení dílny takové a jejímu vedení udílel král eský
v 13. vku bud v ddictví, bud pronajímal na as anebo i pro-

dával na doživotí nkterému zámožnjšímu mšanu, nkdy i n-
kolika mšanm; ti pak podle vzoru nmeckých ,,Hausgenossen"

spolen mincovnu spravují, a jejich právem jest pijímati v od-

mnu zvykem urený poet denár z každé nov ražené hivny.
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Ddiné vlastnictví mincovny v jejich rukou jevívalo se pak zvlášt

bezpeným, mli-li je výslovn zarueno i pro ten pípad, že by

král dílnu peložil do jiného místa, což se patrn vskutku stávalo

a bývalo v odborné hantýrce oznaováno jako ,,forum monetae

transferre".

Zcela jinou vcí však než dílna mincérská jest ,,cambium",

krámec penžnický, v nmž obchodní obrat se soustedí. Zde

se ted}^ starý nebo cizí peníz mní na nový a vbec dje styk

s trhovci všelikého druhu. Tento krámec mohl trvati bud ve vlastní

režii královské komory a byl spravován jejím prokurátorem,

nebo — a tak se to dalo asi nejastji, — býval svován roz-

liným nájemcm. V staré dob, dokud nebylo u nás ješt m-
šanstva, asto knížatm sloužili v mincovnictví židé, ale rozvoj

nmeckého patriciátu rovn jako pi jiných obchodech je i v tom

zatlail rychle do pozadí. V druné polovici 13. století pevládl

zvyk, že král pronajímal na dobu roku všecek mincovní obchod

v zemích .vých, oddlen však v Cechách a na Morav, konsorcia

zámožných obchodník, kteí se tím stávají vespolek ,,magisti

monetae".

Tm král dává , asto zárove v nájem i rychty dlních

mst, správu královské urbury a s ní -pojené výhodné právo ke

koupi všeho stíbra z dol vytženého, které mlc z hatí taviských

jsn do rukou tchto urburé královských pecházeti. Nemlo
stíbro z dol picházeti voLi do obchodu, nýbrž teprve, až by

bylo prošlo mincí a dalo králi zisk ražebný. Toto družstvo minc-

mistr, v j?hož ele stojí zpravidla nkterý slovutný mšan praž-

ský, jako byl teba povstný Ebeihard, jeho syn Ekhard nebo

známý Klaric, uzavírá s králem pesnou smlouvu, t. zv. ,,locatio

monetae", o tom, v jakém zrnu a stíži nové mince budou raženy

a jak má býti chránn prospch králv i nájemcv proti rozliným

škdcm. Nájem, placený v nkolika lhtách, neznamenal však,

že by jím král se snad vzdával veškerého dalšího zioku. Koruna pro-

najímala jen správu mince a co s tím souviselo, hlavn tedy právo

participovati uritou ástkou na výtžku, kdežto vtší kvóta z-
stávala králi i potom a mincmisti ji mli jen ádn schránti

a zútovati, stejn jako se i pokuty z pestupk mincovních

dlívaly nad polovic mezi krále a mincmistr}'.

Konsortium se pak ujímá obchod pi rozliných mincovnách

v kraji tak, že sami lenové jeho s titulem mincmistr nebo jejich
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agenti, zvaní ,,kampsory" a „prokurátory", vládnou smnnými
krámci ; vtch pijímají nový, urburou dodávaný kov i starou minci,

prodávajíce za ni mince nové, které podle jejich píkaz a pod

jejich dozorem \^rábjí zmínní ddiní nebo doasní mincéi. Vzá-

jemný pomr tchto i onch pak nebjWal, jak le zdá, všude a vždy

valn pátelský, takže mincmisti si vymáhali ve smlouvách až

i ustanovení, že mincéi do dílny nesmjí choditi se zbraní pro

možné spory a výtržnosti. Docházelo patrn nejednou k ne-

shodám o podíl na zisku z nové mince a z výmny staré, kterýžto

se týdn dlíval tak, že uritá kvóta ponechávána králi, uiitá

mincmistrm a uritý podíl majiteli dílny mincéské. Aby zisk

byl správn rozdlován a podíl královský nezkracován, ml pa-

novník k tomu pi každé mincovn svého dozorce, zvaného

notáem mince nebo provisorem mincovním. Tomu bylo státi pi
každé affusi t. j. lití cán v mincovn, aby zjistil, zda se opravdu

podle smlouvy zachovává zrno stížk a zda se vtším náistem

snad zisk nájemcv úskon nezvtšuje ; on psal úet o tom, kolik

nové mince bylo vydáno, a pijímal kvótu královskou i podíl,

který komoe pipadal na pokutách ze soudnict\a mincovního.

Odmován byl týdn pi každém útování pevn stanoveným

potem denár a mincmisti mu dávali zpravidla nadto jakožto

,,poctu" o vánocích soukennou sukni nebo jiný odv. Provisor

ten býval ostatn zárove asto i notáem bern a pokladníkem

královským pro uritý kraj a vykonával pak za komoru podle

jejích píkaz rozliné platy, vypláceje zejména i obroí, jimiž

král tu onu mincovnu trvale zatížil ve prospch nkterých

kostel nebo svých, dvorských milc. tJad nebýval sice ddiný,

ale zpravidla doživotní, a býval bu prodáván nebo dáván od-

mnou a darem rozliným sluhm lorálovým. Podle zvyku doby

pak vlastní titulár asto nepobýval ani trvale v míst svého úadu,

nýbrž dlel u dvora, dávaje se zastupovati jinou osobou podružnou.

Tak byla tedy každá mincovna organism valn spletitý, slo-

žený z osob vzájemn se stehoucích a jevila se významným
stediskem hospodáské sprá\'y knížecí. Zde chová se i normální

míra a váha, dje se smna rýžovného zlata za stíbro, odtud se

dozírá na trh, aby neobcházel minci a netrpl penzokazi, kterýchž

nebývalo patrn aspo v nkterých dobách málo.

Uvdomíme-li si ustrojení to, uznáme, jak nesnadné bylo

rázem je mniti a rušiti zavením etných mincoven a soustedním
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veškeré ražby v jediném míst i zavedením tžkéhe peníze, jenž

by koloval trvale a odstranil hlavní obchody krámc mincovních,

veškerou zásobu raženého kovu každoron a di'uhdy i astji
v roce znova pesévajících. Nájem s konsorciem bylo ovšem možná
zrušiti, jak uplynul, ale práva ddiných a doživotních majitel

dílen, provisor a ostatního personálu bylo nutno vykoupiti a zá-

rove bylo i k získání dostatené zásoby nové, solidní mince teba
pedem sebrati takové množství drahého kovu, že vc nabývala

povahy podniku pro dobu tu neobyejn smlého, který mohly

šastn a na ráz vykonati pouze ruce velmi obratné a znaným
kapitálem vládnoucí.

Pirozen tedy že Václavu II. nebylo snadno a nezdálo se

snad aniradno uložiti podnik ten domácímu patriciátu, kteiý dotud

z mince královské brával zisky tak znamenité ;' bylo mu jíti pro

pomoc do ciziny. Z Itálie, kde ádná mna grošová žila tém
již celé století, pivolána b3''la pomxoc taková a že se o ni král eský
práv do Florencie obrátil, pochopí snadno, kdo jen ponkud zná

postavení tohoto msta v souvkém život hospodáském. Po-

volání tí Florenan k zaražení groše v Cechách bývalo dotud

zpravidla ovŠ3m vykládáno tak, jakoby píchozí byli jen obratní

pregéi, <^meslníci, kteí mli bezvadn zaíditi novou výrobu

tžších penz v Cechách. Než pedstava ta jest zcela omylná.

Florenané, kteí na poátku i. 1300 v Cechách vystupují a

s nimiž se i na sklonku vlády Václava II. znovu setkáme ve vyso-

kých úadech zemských, nebyli nikterak mincéi emeslného

cechu ; družstvo zkušených kapitalist to bylo, králem pivolané

k provedení podniku, na který zkušenosti domácího obchodnictva

nestaily j'ž proto, že se pod")bný pokus do té doby nikde v Nm-
cích skutkem nescal. Vc se sbhla asi zcela podobným postupem,

jako když dnes k veliké operaci finanní na Rus nebo do nkterého

z balkánských stát vláda pibírá osvdené a pední zástupce zá-

padoevropské haute finance. Ti Vlaši roku 1300 jmenovaní

mli v Cechách patrn postavení téhož rázu, tebas že chudiké

a zcela náhodné zminky nkolika listin nás pouují jen velmi

nedokonale o jejich psobení.

Florencie tehdejší byla místo, v nmž veliký kapitalism jiho-

evropský a nejvyšší umní úvrní mlo vlastn kolébku. Novjší ba-

dání Dorenovo, Davidsohnovo a jiných ukázalo jasn, jak výji-

mené postavení v hospodáských djinách stedovkých mla



97

krásná metropole na Ai-nu. Zde nabylo jemné textilnictví,

o dovoz anglické vlny opené, již v 13. vku rázu smlého podnikání

ve velkém a uvádlo patriciát florentský v obchodní styk se vším

svtem západním, zatím co souasn tsné spojení toskánských

guelí s kurií ímskou urychlilo vývoj úvrnictví florentského ne-

obyejnou mrou. Na sklonku století, v dob Dantov, Florencie

jest mstem banké, vládnoucích mocí penžní tak, že se mohou

zpupn srovnávati s ímskými senátory starovkými a plniti duše

své dvrou, jakoby se od beh Arna mlo svtu vládnouti po-

dobn, jako se vládlo kdysi od beh Tiberu. Dcerkou a ddikou
íma zve Giovanni Villani roku 1300 své rodné msto a již ped
tím troufala si guelfská pýcha stavti bohat zlacené lilie florent-

ské proti oškubanému orlu impéria jako symbol nové moci, která

penízem a dvtipem dobývá svta. Solí zem nazýval jeden papež

tehdy Florenany, kdežto jiný je zase srovnával s antickými

Atheníky; takový podivvzbuzovaly rychlé úspchy, za nž msto
vdilo podnikavosti svých len, neúnavn výbojný zrak do

dalekých krajin obracejících a ped žádnou novotou, ani ped
zákazy církevními, necouvajících. Také florentský banké, a po-

cházel ze staré krve patricijské nebo byl parvenu z ,,gente nuova",

býval na smrtelné posteli 43všem stedovkým lovk^^m, zkroušen

se kaje z Uchvy, jež mu byla vlastním živlem a zavazuje ddice

své k náprav, ale i tu nejednou se snažii samého Boha obratn

ošiditi, a v rušném ovzduší tom se cítíme vskutku již takka na

prahu nové doby.

Vtšina bohatších dom obchodních ve Florencii zesilovala

moc svou sdruž ijíc se ve spoleenstva o nkolika úastnících

jistou dobu platná, do nichž podílníci pinášeli i obchodní rutinu

i znané kapitálové vklady. Tyto ,,societates" florentské vládly

pak asto penízem vskutku velikým a vystupovaly nejen jako

vývozci a dovozci prmyslní a jako vitelé mocných tohoto svta,

nýbrž pijímaly s oblibou nájem dol i mincoven také za Alpami

a \'cházely tak nejednou v tsný styk s finanní správou rozliných

stát, stávajíce se pedležitými rádci komorními. Tak vidíme,

že florentští kapitalisté již kolem r. 1270 jsou na dvoe biskupa

tridentského a berou od nho v léno minci v celém biskupství.

Pozdji táž spolenost najímá také minci sousední od Mcnharta

Korutansko-Tyrolského a razí tu nové peníze podle vzoru veron-

skf ho ; najímá doly, solivárny i cla a pivádí vévody korutanské

Susta, Dvé knihy eských djin !• 7
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k tomu, že ukládají své hotovosti jako deposita v bankách

florentských.

Nejvíce pozornosti k sob však pipoutalo psobení Flo-

reník v souvké Francii. Na pedlu 13. a 14. vku spatu-

jeme na dvoe Filipa IV. Francouzského jen málo tak vlivných

a mocných muž, jako byli florentští bratí Musciato a Albizzo

de' Francesi. Od r. 1295 se stávají obchodníci ti takka finan-

ními ministry královými a jako dovední strjci tíživé fiskální

politiky pipoutali k sob nenávist veškerého národa, který

v mšanských cizincích vidl híšné vyssavae stejn jako vi-

dly pozdjší generace francouzské ve vlašských ,,partisanech"

16. a 17. vku rakovinu národního státu. Florentí bratí dráždili

ovšem prostedí francouzské mocn vtíravým sebevdomím pra-

vých povýšenou a také tím, že strhovali na "sebe znaný vliv

v diplomatické i vojenské služb, zvlášt kde šlo o psobení pe-

nzi. Roku 1297 Ser Musciato kupoval do služby francouzské

krále ímského Adolfa za 80 tisíc liber groš túrských. Všichni,

kdož byli ve Francii nespokojeni s vládou Filipa Sliného, žehrali

i na tyto jeho vlašské favority a také zhoršení mince královské,

kterým si pomáhal Filip IV. z tísn, bylo jim kladeno za vinu, ale

jist neprávem. Novjší badání ukázalo naopak, že práv tito

Florenané mli zásluhu o zlepšení zrna groš francouzských, a že

byvše poveni stahováním špatné mince pedchozí, dali podnt
i k ražení prvra'ch ,,florins or" francouzských.

V následujících kapitolách udá se nám astji sledovati jak

se brával práv Václav II. ve vcech státních touže cestou

jako jeno francouzský souvkovec Filip IV., a není vyloueno,

že vešel i v osobní styk s vlašskými úvrními umlci dvora

francouzského. Aspo když roku 1298 pobýval na íšském snmu
v Norimberku, byli tam i brati Musciato a Albizzo jakožto zá-

stupci krále francouzského a vysloužili si tehdy u nového krále

Albrechta hrad Staggia u Poggibonsi jako léno íšské. A hned

v roce následujícím vidíme, že se král eský rozhoduje, získati

podobnou zkušenou a zámožnou ,,societas" florentskou pro veliké

dílo mincovní refo*my v echách.

Než to jsou pouhé pravdpodobnosti; jisté však jest, že

se Václav II. pistupuje k vci té, naprosto neobmezil na po-

hodlné pejímání prostedk, které mu nejbližší sousedství takka
mimodk pinášelo, nýbrž že šel proudu obecného pokroku smle
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vstíc i pes oblast dlící Cechy od stkvlejší vzdlanosti italské.

Povzbuzovat elem mu byl nepochybn také mistr Gozzo z Or-

vieta, jeho uený a dvrný rádce právní: ten spíše než kdo jiný

mohl mysl královu naplniti pesvdením o požehnání, ply-

noucím z trvalé úpravy mny, po níž volal rozvíjející se ruch

smnný v Cechách a kterou Gozzo ovšem dobe poznal v rodném
kraji. Než o osobnosti jeho i opodílu, který pi podobných novotách

pravdpodobn vbec pipadal králi samému a jeho jiným rádcm,
promluvíme zvlášt. Zde nám jde zatím o vc samu, o provedení

reformy mincovní pomocí florentských kapitalist-odborník.

Vlaši, které v Praze v sekulárním roce spatujeme jakožto

strjce nové mny grošové, tvoili vskutku, jak prameny vý-

slovn prozrazují, obvyklou ,,societas", obchodní družstvo toskán-

ské, které získal do služeb eského krále slibem znaného výdlku
snad ve Florencii samé na skloaku roku 1299 Petr z Aspeltu,

biskup basilejský a kanclé Václavv. Aspo víme, že pan Petr

v listopadu roku toho v Itálii krátce prodléval a že záhy po jeho

návratu do Cech, na zaátku roku 1300, Vlaši ve službách krá-

lových tu již vystupují.

Byli ti ti spoleníci, a opat zbraslavský Petr Zitavský se

o nich zmiuje, jak prý to byli ,,mužové dmyslní se zkušeností

odborncu tak znamenitou, že mohli s užitkem íditi veliký podnik."

Jejich jména byla Rinieri, Appardo a ino; Florenané byli

všichni a jen neprávem Petr Zbraslavský oznauje ina jakožto

Lombarda,*) ale pouze u druhého z nich známe rodovou pí-
slušnost. Podle pozdjšího zápisu, vydaného Davidsohnem,^ byl

Appardus rytí a syn pana Taddea ze slavného rodu Donati. A již

^) Není ovšem vyloueno, že užil slova ,,Lombardus" nikoliv ve
smyslu zempisném, nýbrž jakožto oznaení odborného pro úvrníka,
který oteven, ,,po lombardsku", lichvu provádí, stejn jako lichvái po-

dobní bývali neprávem zváni také ,,caorsiny", tebas nepocházeli z jiho-

francouzského Cahorsu nýbrž z Asti a jiných mst lombardských. Že se

tak astji dalo, ukázal svými pracemi dobe A. Schulte a v pípad tom
by bylo lze míti za to, že ino se družil k ostatním spoleníkm jako nerovný
druh se zvláštním obchodním úkolem. Než spíše tu jde asi o omyl. Že
vskutku ino byl Florenan, vysvítá z listin roku 1305, jichž se pozdji
dotkneme.

2) Forschungen zur Gesch. von Florenz III., 121. V ,,Geschichte

der Stadt Briinn" 77 zmiuje se Bretholz o peeti Apardov, na níž spa-

tujeme rytíský štít s bevnem, ale její nápis valn jest poškozen.

7*
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z toho lze soudit, že ani jeho spoleníci nebyli lidé všedního pvodu,
jen emeslní mincéi, jakých by byl ovšem ani opat zbraslavský

jménem neuvádl a kteí by nebyli mohli zajisté ani pozdji do-

sáhnouti úad zemských, jakých se jim doptalo. Duší spolenosti

byl, jak se zdá, Rinieri, který se stal, aspo podle jednoho zápisu

ve formulái svatopavelském, záhy po píchodu lenem komory
královské, což bylo ostatn zcela pirozené pi tsné souvislosti

chystané reformy mincovní s veškerým finanním hospodástvím

královským 2e pak florentští spoleníci hned po píchodu poílali

s delším psobením na pd zemí eských, ukazuje skutenost,

že již v dubnu 1300 Rinieri kupuje od brnnského mšana Heiniga

veliký mlýn ped branami brnnskými na Švarcav ležící s pod-

danskými grunty k nmu píslušnými, Dorneck zvanými, a že

král spolenosti v Brn zárove opatil dm, ktiý dotud náležel

bývalému mincmistrovi Ekhardovi s jinými dvma mlýny a valchou,

na Svitav.i)

Již tehdy se zaala patrn innost jak v Cechách tak v mar-

krabství, která žádala nepochybn nemalých prací pípravných
rázu technického, obchodního i právního, ale hned nkolik msíc
potom se projevila prvními bílými grošíky, jež zaaly v er-

venci 1300 opouštti mincovnu pražskou, florenckými spoleníky

n ">v zízenou

V komorní mincovn vzniká od té chvíle ražebné stedisko

pro celou íši eskou: ani Morava, ani Krakovsko nezachovaly

mincoven samostatnýcíi, nýbrž veškeren starý peníz ml se patrn
stékati do Prahy a zde nabývati nového, jednotného tvaru, ježto

Václav II. podle souvkého svdectví prý chtl, „aby lid, který

spolen má jediného krále a v jediném jest pojat království,

v jediné mn také ml vzájemné spoleenstvo". Úplné tedy

zlomení soustavy pedchozí a vytkli jsme již, jak ješt vtší

novotou byl slib královsky, že nová mince, jednou byvši vydána,

mla bez odvolání až do opotebování v obhu tržním set -váti

a zstati tak nejen pevným a nezmrným mítkem všech hodnot.

1) Tuto usedlost daroval Václav II. spolenosti ovšem teprve

28. dubna 1301, ježto však šlo o dm bývalého mincmistra a znanou sílu

vodní, lze míti za to, že je král již ped tím pro spolenost zakoupil a teprve

dodaten jí dal v plné vlastnictví. Zmínné mlýny a valchu získali Flo-.

renané, jak se zdá, k úelm, jež sotva souvi.sely s mincí; spíše šlo o jiné

soubžné podniky, textilní, o emž ješt bude e jinde.
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nýbrž také vhodným prostedkem k hromadní nemovitých ho-

tovostí, jakému dotud sloužily spíše klenoty nebo kov nerazeny.

Proto bylo pirozené, že nemohla zachovati tvar kehkých brak-

teat ani drobných denárk, pro vtší sumy nevhodných. Tžkého
peníze bylo teba, pravého ,,denarius grossus", jehož utváení

mohla býti také vnována zcela jiná pée, nežli ražb plechák
krátkému obhu postaujících.

Zcela jiné pochopení úkolu peníze a vbec hospodáských
poteb, pochopení nám již neskonale bližší, prozrazují tedy proslulé

,,
groše pražské", srovnáme-li je s chatrnou mnou doby dota-

vadní. Pro kulturní proudy, okolí Václava II. ovládající, jest pak
zajímavo, povšimnouti si, jak grošíky ty- s umleckého hlediska

spojovaly jednoduchou eleganci francouzských vzor s vlivy ital-

skými. Základní pedlohou byl jim ovšem francouzský groš turský.

Stejn jako u nho nalézáme na líci mince eské dvojí obvodek

perlovitý, v jehož vnitním kruhu jest jméno královo ,,Vencezlau5

Secundus", ve vnjším pak prostý titul ,,dei gratia rex Boemie".

Obvodky ty však nejsou jako u turnos ovinuty kolem znamení

kíže, nj^brž lemují korunu královskou, symbol Václavu II. patrn
zvlášt drahý. A na rubu, kde u turnos byla allegorická figura

msta Toursu, týí se lev s vycennou tlamou a hívou, utvoenou
trojí adou msík, v zajetí jednoduchého nadpisu ,,grossi Pra-

genses".

To tedy nebylo otrocké padlání francouzské mince, jaké

v následující dob rozkvetlo v západních Nmcích, nýbrž sebe-

vdomé vytení Prahy jakožto stediska veliké íše a jediné min-

covny eské.

Groš pražský nebyl ovšem vybíjen, jak se asto tvrdilo,

z istého, 16tilotového stíbra, nýbrž s ^/^j pímsku ; ale byl

i tak velmi krásného zrna. Vážil 3.5—3.7 gram a pímé sou-

vislosti s mnou denárovou se dosahovalo tím, že vedle groše jako

drobná mince byly vybjíeny malé denáry s podpisem ,,parvi Pia-

genses," vypadající takka jako miniatura groše, ale o nco hor-

šího zrna, patrn proto, aby nebylo teba raziti je píliš malé. Tch
šlo poetn i stíbrnou hodnotou dvanácte na groš, takže se groš,

stejn jako to bývalo i v italských mstech, vsunoval do staršího

systému poetního jakožto vskutku ražený solid krátký, kterých

20 tvoilo talent neboli poetní hivnu. Ovšem se zavedením groš
pestávalo zpravidla vbec poítati na malé talenty; život ho-
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spodáský volil radji vtší jednotky, bud kopu o 60 groších,

rovnou tem talentm, nebo rozlin hivny, 48—64 groš za-

hrnující a rozlin oznaované. Jejich rznost byla založena

bud ve zvycích místních, jako bylo pi hhké hornické hivn
o 48 groších, nebo ve vztahu k sousední mn, jako bylo asi u mo-

ravské hivny tžké o 64 groších, jež se rovnala dvma librám

vídeským. Velmi oblíbena byla také hivna o 56 groších, zvaná

nkdy královskou.

echy mely tedy novou mnu, kterou daleko pedbhly zem
sousední, a dosáhly pokroilých vzor jiho- a západoevropských,

mnu, která nebyla již pekážkou a nenávidným bemenem,
tržních styk, nýbrž usnadovala je mocn a pln odpovídala

zmn veškerého hospodáského života, kterou pinesl 13. vk.
Byl to skuten pamtihodný in králv, ,,zaražení" nové mny,
a byl i souvekovci jako vc opravdu veliká ocenn i uvítán.

Snad zpoátku zpráva o chystané novot zpsobila v mnohém
smru obavy; aspo zdá se, že obavy takové prozrazuje na

píklad nezvyklá klausule úpisu dlužního pán z Lipé a Lichtem-

burka pražskému mšanu Jakubu Velfovici na 122 hiven stíbra

z roku 1300, ustanovující, že suma dlužná má býti splacena

v ryzím stíbe ,,a se poniry v zemi jakkoliv zmní". Jest také

pravdpodobno, že Václav II. se neodhodlal k zrušení mincovních

výtžk starého rázu bez náhrady, jež by komoru jeho pln za-

bezpeovala ped škodou. Pi všech tém pozdjších ,,zaraženích"

vné mince v zemích sousedních podle eského vzoru se aspo
•setkáváme s rozlinými ,,múnzgeldy" a novými danmi nepímými,
k nimž se zem a msta za^'ázaly v náhradu tradicionálního zne-

užívání regálu mincovního knížetem, a není vyloueno, že na

píklad nová úprava pražského ungeltu na poátku 14. vku byla

v souvislosti s mincovní úpravou. Ovšem na druhé stran nelze

pochybovati o tom, že ani ražení groše pro komoru nebylo bez

znaného zisku; svdí o tom nkterá pozdjší ustanovení

Václava II., jako to, že dává kupcm ezenským právo obchodovati

v echách s podmínkou, že nevyvezou ze zem stíbro stržené

za zboží leda v groších pražských. Jisto jest však, že král k nové

mn nesáhl prost ze zištných úmysl, nýbrž, jak uznává krc-

niká, ,,aby obecné dobro více rozšíil" a že dobrodiní bylo vskutku

rychle pochopeno ; staí ísti o tom nadšené verše Petra Žitav-

ského, jimiž vyliuje, jak ,, srdce uinila veselými takka vtšin

I
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tato mince, takže mnozí nové grošíky uctívají jako svaté". A také

mimoeské letopisy ukazují, jak hlubokým dojmem psobila
reforma ta v zemích sousedních ; do nich si tžká mince eská
tak rychle razila cestu, že na dlouhou dobu zachovala úkol zvlášt

cenné mny obchodní v krajích, které jen zvolna mohly ná-

sledovati zaražením podobné mny trvalé za bohatým královstvím

eským. Groš pražský vskutku vykonal v stední Evrop podobné
dílo hospodáského prkopnictví, jako turnosy v Evrop zá-

padní, a dílo to zstalo trvale spojeno s památkou pedposledního

Pemyslovce.



II.

Král a panstvo eské.

Zaražení mny grošové v Cechách roku 1300 se nám ukázalo

dílem ducha prozíravého a nevšední odvahy. Což divu, že se

obracíme od úhledného stíbráku pímo k osob krále, jehož

jméno grošíky nesly, s otázkou, byl-li to panovník opravdu veliký

a zajímavý, nebo jen všední zjev na trn. ^) Odpovd, kterou

literatura historická na otázku tu vtšinou dávala, není valn
píznivá. Veliký náš historiograf, Palacký, mluv o Václavovi II.,

vytýká sice mocné postavení koruny eské v jeho dob, ale má
za to, že ,,kdyby Václav II. zddil byl jen trochu oné síly ducha,

podnikavosti, chrabrosti a ctižádosti, kterou vynikal otec jeho,

byl by mohl v okolnostech a náhodách nad míru píznivých, i po

celá tisíciletí zídka se opakujících, zíditi na východu Evropy

íši nejmohutnjší a povýšiti rod svj mezi nejslavnjší v djinách

svta". Píze pomr nesla tedy Václava podle toho do výše, J
nikoliv vlastní síla ducha, a podobné, nevaln píznivé úsudky

o králi byly pak astji opakovány a nkdy i nadsazovány tak,

že ukvapeným soudcm pedposlední Pemyslovec se jevil do-

konce bezmocnou loutkou v rukách rádc, tlesn a duševn za~

krnlým nedochdetem. Ozvaly se sice hlasy oceující jeho

osobnost lépe, ale jen mimochodem a jaksi nesmle, obmezujíce

se spíše na záporné tvrzení, že král nebyl snad tak bezvýznamný

a nezajímavý, jak se za to mlo. A vše to souviselo s tžkým

^) Nkterých otázek, o nichž v následující ásti promlouváme, dotkli

jsme se obšírnji v lánku ,,Skládal Václav II. básn milostné?", který

vyšel r. 1915 v eském asopise Historickém.

I
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stínem, který na Václava \Thl nkolika pohrdavými slovy slavný

souvký autor ,,Božské komoedie". Veliký Florenan, položiv

zásvtnou pout svou práv do jubilejního roku na rozhraní dvou
vk, nemohl se sice s králem Václavem ješt pímo setkati

v íši stín, ale umístiv tam Pemysla II. do kroužku panovník,
v postranním údolí oistce zádumiv rozsazených, šlehl po sy-

novi jeho aspo škodolibou poznárnkou, kladoucí Václava jakožto

neinného a bojácného rozkoš nika hluboko pod hrdinného otce.

Ml Dante pravdu?

Roku 1300 byl Václav II. král vskutku ješt mladý, ítaje

jedva ticet rok, ale SLUvkovcm zdál se asi mnohem starším

proto, že vládl již tém plná dv desítiletí. A nebylo pi nm
ani mladické svžesti ani jaré útonosti zevnjší. Byl V5kutku

dokonale nepodobný otci, který si podle slov kronisty salcbur-

ského svtem razil dráhu ,,pod znamením lva a bleskurychlými

údery lví odvážnost napodobuje".

V tžké zbroji válené vidlo Václava II. jen málo sou-

vkovc. Necválal tém nikdy s družinou na odvážné výpravy

jízdní do Bavor, Uher nebo vzdálených Prus. Nmetí kapitáni

a biskupové nebo spíznní vévodové slezští veleli zpravidla jeho

vojskm, a až do roku 1300 vypravil se král sám jen jedinkrát

válen za hranice své íše. To bylo roku 1292, kdy vstupuje

práv do vku mužného, táhl osobn do Polska, aby dosáhl ostruh

rytíských.

Neúmorná pohyblivost otcova mu byla tedy cizí. Pobý-

val nejradji v echách, v okolí pražském, a jen když vysoká

politika toho zcela naléhav žádala, vypravoval se za mnoho let

jednou ke schzce s nkterým ze sousedních panovník do Vídn,
do míšeského Grnhainu nebo do Norimberka, ale nikdy dál.

I na Morav si prý naíkali, že král píliš zídka navštvuje mar-

krabství, a podle slov kroniky štýrské rádcové zrazovali Václava II,

s toho, aby se neucházel o korunu uherskou, ukazujíce mu, že není

zvyklý, jak v Uhrách králi jest teba, život trávit vn na koni

a projíždti s Kumány o závod širým krajem.

Zdá se ovšem, že pedevším chatrná pirozenost nedovolo-

vala králi takové námahy a vedla. jej spíše k životu sedavému.

Nezachovala se nám sice podrobnjší zpráva o tom, jakého byl

vzhledu, jen Florenan jakýs, který psal kolem roku 1333 ko-

mentá k Božské komoedii Dantov a o sob tvrdí, že Václava II.
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vlastníma oima spatil, naznauje, že byl podivuhodné, nžné
krásy; jisté však jest, že nebyl pevného zdraví a to již jako hoch.

Když se eští páni s Otou Braniborským smlouvali o jeho vydání

z poruenství, mli obavu, že hošík, který se jim jevil ,,z míry

slabým", nebude dlouhého života; rozpakovali se proto dáti

za nho žádaný výkup. A také pozdji vdlo intimní okolí krá-

lovo, že pes horoucí zbožnost a odíkavé sklony Václav byl nucen

u papeže Bonifáce VIII. vyprošovati si povolení, aby sml tajn

požívati v dlouhé dob postní aspo nkdy masa. Nebo, jak

papež v dispensaní listin píše, byl pirozenosti chatrné, tla

zjevn slaboukého a churavého žaludku, tak, že nemohl ryb

vbec požívati a tžkých jídel postních nesnášel. i) Neobyejná

sklonnost k hromadnému pojídání nezralých plod, kterou kro-

niká zbraslavský \ytýká jakožto vc pro krále i*v dosplém vku
význanou, prozrazuje rovnž jakousi chorobnou disposici zá-

kladní, a také leccos jiného svdí o \Tozené nervové roze-

chvlosti mladého krále.

Tak nepemožitelný odpor proti kokám a ds pi jejich

moukání, nebo panická hrza ped boukou, která Václava II.

již jako hocha pivedla k tomu, že se s prvním hrozivým mrakem

utíkával do jakési schrán oltání, ostatky svatých nesoucí,

v níž setrval, dok ad boue nedoznla, dávaje si pedítati

písmo svaté.

Snad možno tu tušiti stopy ddiného zatížení, význanéno

pro staré, vznešené rody, ddictví po Václax^u I., který trpl

rovnž nepemožitelnou idiosynkrasií proti zvuku zvon a nemohl

prý spát, cítil-li blíže lože zlato. Možná, že Václav II. pipomínal

i v lecems jiném tohoto svého dda, o nmž víme, že si k stáru

liboval v samotáství, unikaje s neetnou družinou nkolika vše-

mocných favorit z hluku panstva, podle starého zv^^ku kolem

osoby královské se kupícího, na osamlé, nové hrady.

1) Doslovn praví papež: „Dinoscitur íore nature debilis et pati

defectum vigoris proprii corporis et piscium esm abhoreat et alia cibaria

qaadragesimalia sue complexioni seu dispositioni bene non competant."

(Reg. II., no. 1747.) Patrn nesloužilo ani umní souvkých léka, jemuž

Václav II. od mládí propadl, valn k tomu, ab}?" churavý mladík zesílil.

Prozrazuje to v\-pravování mnicha furstenfeldského, i pro tehdej.ší po-

méry dvora pražského význané, jak byl mladý král pi obav z otravy

všen nohama vzhiiru v audienní síni.
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Václav II. ovšem samotáem nebyl a miloval ruch skvlého
dvora, ale nebýval svým poddaným rovnž vládcem snadno pí-

stupným. eští vládykové, zvyklí z dob Pemysla II. vidti nej-

lepší záruku práva v panovníku, který projíždí bez únavy svými

zemmi a vyslýchá piln pi slavných rocích soudních i mén
dležité náky, želeli toho trpce, že jeho syn neml trplivosti

takové a sklonu k dlouhým audiencím. Jejich zklamání se zjevn
ozývá z verš Dalimilových, vytýkajících mladému králi, že asto,

sotva vyslechnuv prosebníka, ,,pry pojdieše a pánu nkterému
súd ruku poruieše". Takové gesto královské, odkazující zále-

žitost odborné úvaze rádc, bylo v oích lidu svdectvím lenosti

královy, který prý píliš zapomínal toho, že ,,kniežecí úad jest

na sud sedti, sirotiu žalobu slyšeti".

Uvidíme pozdji ješt, jakou mrou souvisela taková nechu
králo-^a k tradicionálnímu ádu, žádajícímu na panovníkovi, aby
kraloval takka ped oima všeho národa, s celým rázem vlády

Václavovy a s novotami, jím do správy zemské uvedenými. Jisté

však jest, že nechu ta Václava vyznaovala a že se snažil, i roz-

linými vývody ji pikrašlovati a ospravedlovati.

Tak dovozuje v druhé kapitole první knihy svého ,, Horního

práva", že se ,,dobrým vládcm sluší ve všem jednání dbáti ná-

ležité mí*y, aby jejich vážnost nebyla zlehena píliš ochotným
stykem s poddanými, ježto se z takového dvrného stýkání

snadno nevážnost k hodnosti rodívá". Na jiném míst téíiož

práva horního, které se jeví v lecem vbec sebráním osobních

názor a konfessí králových, ujišuje Václav II., že jest vždy

ochoten pijímati v slyšení své konšely horské. ,,Ale nech nám
nezazlívají, pakli se jim nkdy, jsouce mimo vlastní vli rozlinými

a dležitými záležitostmi zabaveni, ihned vnovati nemžeme;
tu a moude uváží, že také podle ádu práva se sluší, aby každý

patiného vyízení své vci dle poadu nkterý as vykával".

To zní zejm jako obrana pioti nákm na nesnadnou pístup-

nost a není pochybnosti, že Václavovi samému výmluvy takové

nkdy nestaily, že si iníval trpké výitky pro útk od osobního

styku s národem. Nejlépe to dosvduje zajímavé vypravování

83. kapitoly kroniky zbraslavské, kde se líí, podle dvrné zprávy

nevlastní sestry Václavovy, jak král sebe sama tajn potrestal

za to, že v Brn netrpliv odbyl zemánka, žádajícího spravedl-
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nosti. Jsa v záptí po inu v ústraní ložnice zmuen výitkami,

pocítil tak prudce híšnost své náladovosti, že uchopil žhavý uhlík

a jím ptkráte bolestn se popálil na chodidle, opakuje drazn
slova: ,,Kdo jsi vlastn? lovk ženou narozený, krátkého života,

pouhý popel a hlína, a jak máš žádati u Boha milosti, když t\T:dými

slovy odháníš slabého, který u tebs hledá ochrany?"

Myšlenka, že král jest lovk jako druzí, jen vyššími po-

vinnostmi vyznamenaný, tiskla Václava II., jak se zdá, vbec
mocn, srážejíc se s pirozeným sklonem ke vznešené výlunosti

a panovnickému sebevdomí. V nedatované listin pro kterousi

obec židovskou na píklad rozhovoil se král se scholastickým

dvtipem o pvodu nesvobody lidí, podle ,,ius- nalurae" sob
rovných, a o nutnosti základních rozdíl stavovských, ale zd-
raznil zárove hned své pesvdení o tom, jak pes to, kdo má
dar panování, nesmí zapomínati, že jest pedevším lovkem, jako

druzí. Jest to ovšem pouhá arenga v kancelái vzniklá, ale není

jist bez významu, ježto, jak ješt uvidíme, práv Václav II.

takovým ueným vývodm svých listin vnoval znanou péi

osobní.

Z vnitních boj, jaké prozrazuje brnnská episoda, dýše

takka chorobná rozechvlost duševní, s níž souhlasí i nkteré

trpké výroky královy o tom, jak tžce nese bím vlád3^ Tvrdíval

astji,kdybysynbyl již dosplý, nebo kdyby znal osobu jinou,

tebas pouhého podkoního, jemuž by mohl sviti s bezpeností

vládu, korunu prý by složil rád a vyhledal s dchodem jediného

tisíce hiven píšeí klidného, poloklášterního útulku. Jindy íkal,

že by byl radji pastuchou než králem, a znlo to jako svtobol

blaseované duše, od útlého dtství panováním pesycené, ale

zárove ovšem i jako asketické pohrdání leskem svta, vyrostlé

na pd vroucího cítní náboženského.

Ze cítní to u Václava II. bylo neobyejn drazné, jest

obecn známo. Oddanost církvi a duchovnímu ovzduší byla rys,

který souasníkm pi Václavu II. nejvíce bil do oí a který povst

nesla až k vzdáleným letopiscm, za Rýn a k moi baltskému.

Nmecký veršovec, který kolem roku 1303 v dlouhé básni o kí-

žové výprav lantkrabí Ludvíka oslavoval také poslední Pemy-
slovce, vyliuje velmi výrazn lásku Václavovu k duchovenstvu

a zejména k mnichm.
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„In hitziger liebe ger

gotes dienst vor ziuhet er

;

allen orden geistlich

in grozer démuot neigt er sich,

nach der himmelminne gebote

hát er liep si in gote".

A vru na dvoe eském se tehdy hemžilo kleriky a hlavn

šedí mniši cisterští tu mli veliké slovo. Král poítal se takka

k jejich eholi a zvlášt lád uchyloval se \> vybianým prvodem
do jejich novéhj -kláštera na Zbraslav.

Jeho pomr k Zbraslavi byl vbec význaný. Již Pemysl II.

si oblíbil místo, které prost odal biskupovi, aby tam zaídil

lovecký zámek po vod snadno píst apný jak z Prahy tak i

z lovecké oblasti berounské Byl to opevnný letohrádek s vinicí,

jejíž révy dal král z Rakous pivésti, a kde pobýval rád s neetnou

družinou, vyjíždje odtud do blízkých les. Václav II. vrátil

Zbraslav zpt církvi, a ne bez tžkého boje ; miloval i on místo

to, a vlastn se ho nevzdal ani potom. Nebo uinil si jedním

z úkol životních, vystavti na Zbraslavi nejnádhernjší konvent

cistercský s velikým kostelem, v nmž cht] míti hrobku, a znova

a znova picházel dozírat na stavbu, jež mla býti chloubou jeho

vlády. Tak byl mu vznikající klášter jakýmsi Marly nebo chce-

me-li Karlštejnem, místem oddechu v dvrném kroužku. Ovzduší

Šedé ehole mu zde patrn bylo zvlášt milé, ale také jinde, v ruchu

skvlého dvora, vedl si prý nkdy spíše jako mnich, než jako pa-

novník rytíský.

On, který tak nerad vysedával na soud, dovedl vykleeti

v kapli dlouhé hodiny a poslouchati mši po mši zárove u nkolika

oltá sloužené, až jeho družina pi tom zmírala netrplivostí

a páni marn ekali v rad. V chóru knžském vyzpíval celé ho-

dinky, s odborným zájmem uroval podrobnosti bohoslužebné

a zvlášt miloval dlouhé rozhovory o nejsubtilnjších otázkách

theologických s uenými kleriky, kteí oživovali jeho dvr. V nich

nauil se nazpam takka celému písmu, takže svými otázkami

uvádl asto i zkušené bohoslovce do rozpak. Okázalá pokora

pedevším, co souviselo se svátostí, znamenala jeho cestu a v Praze

se vypravovalo mnoho o tom, jak v návalech pokání nned od

mládí dovedl trýznit tlo žínnou košilí, biováním a jiným stra-
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dáním. Poteba pokoiti ob as pyšné sebevdomí ped bližním

vedla ho k tomu, že nezanedbal o zeleném t^a•tku nikdy umývání
nohou chudým, a nmecký veršovec, o nmž byla již e, klade

stejn draz na to, že úspchy vlád Václavov pineslo pedevším
boží požehnání za kesanskou ,,demuo' královu, jako souvký
komentátor Dantv, jemuž byl Václav II. pedevším ,,re mansueto

et umile".

Jiní souvkovci ovšem posuzovali tyto stránky bytosti Václa-

vovy s menší úctou. ,,Mnišský král", ,,rex monachorum et cle-

ricorum", znl posmšek bezbožných, ale vskutku oznaení ne-

vyerpáválo nikterak všech stránek královské osobnosti. Kroniká
zbraslavský piznává, že Václav býval ,,otcem a oddaným patronem

všech mnich", ale klade zárove váhu na to, že byl i ,,milicie

secularis instaiu"ator strenuus" a sráží svj úsudek o bytosti krá-

lov v tvrzení, že ,,hned mnichem, hned rytíem" býval, kterýžto

úsudek pak jinde obraznji opakuje slo\'y, že Václav II. ml na

štít lva, znamení Samsona, hrozného nepátelm, v duši však

orla vzhru k Bohu letícího.

A vskutku mnohé svdí o tom, že pokorný sluha Pán, který

se di'uhdy jevil takka klášterníkem, jind}' býval panovníkem^

mocného sebevdomí a horoucí ctižádosti, s duší naplnnou sží-

ravou potebou lesku zevního a slavné moci. Záivá památka
otcova mu nedala patrn žíti v klidu prostednosti, a všecek prbh
jeho vlády ukazuje, jak velice mu kivdil Dante t\Tzením ,,che

mai valor non conobbe, n voUe".

Václav II. nebyl ovšem bojovníkem a hrdinou jako otec,

jehož slávu v oích souvekovc vzrušená tragika rekovné smrti

na bojišti neobyejn povznesla. Byl osobn opravdu ,,rex paci-

ficus", který se proto zdál pochmurnému soudci zásvtí v da-

leké Toskán zbablcem a který snad i jinak nemíval odvahy,

tváí v tvá eliti prudkému soupei, jako se to ukázalo pi n-
kterých schzích osobních s Albrechtem Habsburským, kde

Václav II. prý plaše ustupoval ped boulivým vystoupením

švakrovým. Oprav^du však duše jeho vela smlými plány a touhou

po vcech neobyejných, k jejichž provedení spl s pevnou tuhostí

a chytrostí, a již šlo o revindikaci ztracených zemí alpských, nebo

o rovnocennou náhradu v Míšni a v Polsku, o zmnu vnitních

ád zem nebo cokoliv jiného. Václav nechtl býti jen tím, ím
se zrodil, prostým králem zemí eských; nejmocnjším vládcem
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v stední Evrop se mínil státi a uvidíme ješt, že necouvl ped
nejsmlejší sázkou vedoucí k tomu cíli.

Nádhera dvorská mu byla zajisté pi tom z prostedk, jimiž

vdom zesiloval vážnost svou v cizin, a proto jí vnoval náklad,

který budil daleko široko úžas obecný. Až na Rýn se mluvilo

o jeho korunovaci roku 1297 a kronikái, kteí jinak o eských
událostech tém nieho nevdli, se dotýkají slavnosti té líe-

ním, podle nhož prý nádherou jí nedostihl vbec žádný pa-

novník od nejdávnjších vk, ani Šalamoun a ani biblický král

Asverus.

Korunovace, k níž se po léta daly pípravy, byla asi opravdu

cosi zcela výjimeného a popisy kronikáe zbraslavského nebo

Otakara Štýrského jsou nám jen chudým odleskem pepychu,

kterým Václav II., obraceje hrot moci své proti králi ímskému
Adolfovi, se snažil oslniti pozvaná íšská knížata a zdrazniti

povstné bohatství eské ,, stíbrné" zem. V Praze pi nkolika-

denních turnajích a rejích shromáždných cizinc z kašen teklo

víno a král, jediného dne na Zbraslavi pasovav 240 pán na

rytíe, obtoval i zdraví a život své choti, která byla práv slehla,

jen aby slavnost byla bezpíkladná. A že i neobyejný pepych,

s nímž Václav II. vystupoval pi svých ídkých vyjiždkách za

hranice zem, a to bylo roku 1296 pi schzce s Adolfem Na-

sovským nebo 1298 pi návštv íšského snmu v Norimberce,

míval politické pozadí, piznává výslovn jeho životopisec, prav,

že král se snažil, ,,aby sv^ojí velebností všem, kdož se tu sešli, do

mysli vtiskl pam svého jména".

Ale vedle cíl státnických projevovala se v nádherymi-

lovnosti té zajisté i vrozená poteba a ist osobní sklon, který

Václav II. nezddil jen po otci nýbrž i po temperamentní matce

Kunhut, zadlužující se ješt ve vdovství nákladnými choutkami,

jako byla koup dvou živých lv z Benátek.^) Lesk zlata a draho-

kam lákal patrn také Václava II. neodolateln, tak že mu ne-

stailo zboží klenotné z Vlach pinášené
;
pi dvoe jeho nalézáme

klenotníka Jana pivolaného z dalekého ecka, jemuž král daroval

tvrz Spitihnv a dv vsi, a podobn znaným dchodem po-

1) O zaplacení lv tch bylo pak hotové jednání diplomatické, ježto

vitel, který královnu marn upomínal kterýmsi lenem ádu minorit-

ského, konen se dovolal pomocí dožete Jakuba Contariniho.
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daroval i druhého zlatníka, který zvlášt umle vyezával peeti

královské, nebo dovedného mistra zbrojíe, povolaného z Vídn
do Prahy, jemuž král pikázal roní plat desíti hiven z dcnod
mince pražské, podotýkaje výslovn, že tak iní, aby se Praha

naplnila množstvím dovedných umlc.
Divem nádhery se stala zejména dvorská kaple Všech Svatých,

o níž kroniká praví, že žádný ze souvkých knížat neml podobné i

Václav II. uinil ji hluným stediskem bohoslužby a doasnou

soupekou biskupova dómu kathedrálního tím, že k ní penesl

proboštství a kapitulu Mlnickou se všemi prebendami a para-

menty, a zídil pi ní mimo to nové dkanství a nkolik kanoni-

kátú. Pro oltáe kaple té pak shánl u biskup z nejrznjších

zemí odpustky a neváhal posílati až do vzdálených kraj,

na píklad do Anglie, poselstva,. jen aby rozmnožil sbírku svých

ostatk o kusy vzácné, jako byly kosteky sv. Tomáše Becketa.

Bylo již astji pipomínáno, že tmito a jinými ješt sklony

pedposlední Pemyslovec byl takka pedchdcem svého vnuka

Karla IV., jemuž ovšem osud dopál nabýti širšího obzoru dlouhým

pobytem v ohniscích západní vzdlanosti a dovolil také, aby po

sob zstavil trvalejší pomníky, než Václav II., v mladém vku
smrtí zkosený. Vskutku u obou asi byl pirozený sklon k nádhee

zbarven vážnou snahou po umleckém povznesení ovzduší eského.

S jakou pýchou a porozumním odmuje na píklad Václav II.

svého stavitele, jehož jméno^) nám bohužel známo není! Král

vytýká tu nadšen, že mistr ,,zkušeností umní stavebnického

(artis architectonicae) nemá v zemích eských sob rovného, vy-

nikaje pirozeným jakýmsi nadáním nade všechny ostatní umlce",

a ze slov králových dýše pímo osobní zájem pro technickou do-

vednost, a šlo snad jen o budovatele devných staveb, jako byly

veliké dvorany pro mnoho set úastník dvorských slavností.

Jak se umlecký zájem ki"álv ztlesnil v trvalejších stavbách

monumentálních, ovšem nevíme. Souasné prameny jsou píliš

skoupé se svými zprávami v tomto smru ; stavby zbraslavské, jež

byly Václavovi asi totéž, co jeho vnukovi Karlštejn, zahynuly úpln
v dobách husitských, a velký požár na hrad Pražském na konci

1) V listin (Reg. II., no. 2370) slov ovšem Robertem, ale jména

toho se nelze bezpené pidržeti, nebo listina jest zachována jen ve formu-

lái Zdenka z Tebíe, který tém dsledn jména osobní svévoln mnil.
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vlády Václavovy, pispl zajisté rovnž k tomu, že se nám ne-

zachovalo tém stopy po stavbách posledních Pemyslovc vbec.

Zdá se, že jediné zíceniny nádherného kostela a konventu zlato-

korunského jsou s to, poskytnouti aspo jakousi pedstavu o rázu

umleckých snah v zái vlády Václavovy v Cechách rozkvéta-

jících. Tolik však lze íci s jistotou, že mnišské a asketické nálady

královy naprosto nenaplovaly jeho bytost tak, aby v ní nebylo

ívžího a vášnivého pochopení pro nádheiu a jas vezdejšího svta.

Klerikové a mniši mli ovšem mocný vliv na dvoe pražském,

ale byli to, aspo z veliké ásti, mužové svta znalí a v umní
státnickém sbhlí, kteí v písežné rad králi pomáhali vládnouti.

Na druhé stran vidíme, že Václav II. pobýval rád i v ovzduší

zcela jiného rázu, v kroužku básník milostných a jiných literát.

Z kroniky zbraslavské, která se snaží mladého krále opísti takka
3vatozáí jen v zbožnosti tonoucího panovníka a staví jej v tom
s prhlednou tendencí za vzor nástupcm, se toho sice nedo-

vídáme, ale jiné prameny to jasn prozrazují. Minnesang a n-
mecké verše vbec zaznívaly na dvoe eském ovšem již za dob
otce a dda Václavova. Reimarem Zwetrem zaíná dlouhá ada
cizích veršovou, kteí se horliv tlaili k bohatým králm Václa-

vovi I. a Pemyslovi II., sloužíce jim publicisticky a zvyšujíce

jejich lesk dedikacemi i oslavnými slokami, Václav II. mohl tedy

navázati na pevnou tradici, stávaje se rovnž mecenášem takových

dvorských pvc. Zdá se však, že jeho pomr k nim byl velejší

;

dvorská poesie mu nebyla pouze nutnou okrasou královské magni-

ficence, nýbrž opravdovou potebou a pdou, na níž sám uinil

nkolik krk. Aspo ho na zaátku 14. vku minnesángi n-
metí poítali s chloubou do svého cechu a ve veliké sbírce písní,

která tehdy vznikla v oblasti horního Rýna, dostalo se estného
místa trojí písni milostné, kterou prý skládal ,,Knig Wenzel
v^on Behein". A není píiny, pro bychom pochybovali o tom,

že Václav II, byl vskutku skladatelem tchto tí svžích a dovedn
složených bá-ní; složil jimi patrn v jinošském vku svj hold

mód, svádjící k podobnému veršování i jiné vládnoucí hlavy

v sousedství eském, jako byl na píklad Jindich, vévoda vra-

tislavský, Jmdich, markrabí míšeský nebo Ota se šípem, mar-

krabí braniborský.

Ke vzniku verš tch snad pispla ovšem i pomocná ruka

zkušeného odborníka, jaká dilettisujícím panovníkm zpravidla

šus ta, Dv knihy eských djin I. 8
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pomáhá pres úskalí formy a o niž u dvora pražského nebylo nouze.

Nebo ve svt vtšinou chudých a asto i velmi dotrných pvx
se rychle rozneslo, že mladý král má štdrou ruku, která podle

slov Otakara ŠtýTského mnohého z nich pak vskutku obohatila

,,unde von armuot schied". Nkteí z nich se ocitli Václavovi II.

zvlášt blízko ; tak rozvláný epik Oldich z Eschenbachu, rodák

ze severních Cech, kdesi od Litomic, autor nmecké Alexan-

dreidy, který sml ve svém ,,Wilhelm von Wenden" odíti ve

fantastické roucho básnické allegorie nkteré momenty ze života

králova a jeho choti, Guty, v}^stupuiící v básni s prliledným

názvem ,,královny Bene", anebo míšeský lyrik Jindich, známý

jménem Frauenlob, o nmž se dovídáme, že \dce než druzí želel

pedasného skonu Václavova, ztráceje v nm pána zvlášt

laskavého.

Doznívajícímu básnictví dvorském.u v Nmcích stal se dvr
posledních Pemyslovc vbec stediskem nad jiné lákavým, kde

nejen král sám, nýbrž i mnozí z dvoan si objednávali oslavné

verše a odmovali štde obratná vnování básnická; a proto

se nesmíme divit, když se v jedné listin Václavov potkáváme

s narážkami na povsti o Dtichovi Berúnském, dosvdujícími,

jak oblíbeným koením zába\y na dvoe pražském bývaly tehdy

asi sujety staré nmecké epiky.

Listina ta jest vbec velmi cenným dokumentem k poznání

duševního ovzduší okolí Václavova. Pochází ze sbírky Jindicha,

královského protonotáé, a jest to žertovný dekret, kterým

Václav II. poškádlil svého komorního písae, Jana Westfalského,

jehož obratnost v pijímání drobných úplatk od rozliných do-

davatel již ped tím zesmšoval v jiném žertovném privilegiu.

Král dává tu svému Nmekovi v náhradu za dlužný obnos, který

Jan patrn trochu píliš horliv ua komoe vymáhal, desátek ze

sndených mís a hrnc a naizuje nadto, aby s^i mu v echách

od hrní a škopka doptávalo božské pocty, jaká prý se vzdávala

Priapovi v staré Hellad nebo bohu hnoje, Sterceniovi, v starém

ím.
Z posmšk tch vyznívá humor literárn zabarvený a svd-

ící o znané míe klassické erudice, jakou tehdy nalézáme pede-

vším v ovzduší škol rhetorsk3'ch a diktátorských, rozkvetlých

v Praze na sklonku 13. vku zejména zásluhou Vlach, Jinaicha

z Isernie a jeho krajana, královského proton j>táe Jindicha.
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A v souvislosti té jest nám zvlášt cenná zpráva kroniky zbras-

lavské, jak tsné styky prý míval Václav II. s družinou literát,

kupící se v jeho kancelái, dávaje si od nich zvlášt pedítati

umlá diktamina, jež tvoila dležitou vtev tehdejší publicistiky

a krásného písemnictví latinského. Král sám piý tu posuzoval

odbornicky slovesné výkony svých notá a dával podnty k ho-

tov3'''m turnajm slohovým.

Tak vidíme, jak kolem Václava II. vzniká zajímavé piostedí

literární, v nmž nmecký verš se stídá se snahou po klassickém

vdní i latinské eleganci a které druhdy psobí na nás takka

jako anticipace uených kanceláí a k nim se družících kotterií

humanistických pozdjšího 14. a 15. vku; zmínka o Priapovi

pak prozrazuje, že prostedí to nebylo nikterak mniŠ3ky za-

kiknuté a prosté vší bujnosti, nýbrž že milovalo i dosti obhroublé

žerty, takže v nm asi byly i dobe známou etbou hrozn lascivní

listy družstva Venušina, zachované v jednom vídeském formulái,

vzniklém snad pímo ve stínu dvora piažského..

A tím se dotýkáme stránky, která pro pochopení osobnosti

Václavovy není rovnž bez významu, totiž jeho života erotického.

Uvidíme ješt pozdji, že když zemel v pomrn tak mladém

vku, šly svtem povsti, jakoby píinou smrtelné choroby jeho

byla pílišná vášnivost v požitcích lásky. To mínil zajisté i Dante,

písn vytýkaje Václavovi ,,lussuria e'l viver molle", a jiní sou-

vkovci vykikovali to na plno. Není vyloueno, že povsti ty

byly stejn pemrštné a nadsazené jako mnoho jiného, co se o Ce-

chách tehdy v cizin vypravovalo. Ale sotva lze viti, že byly

úpln bez podkladu a není pochybnosti o tom, že Václav II. ve

vcech lásky nebýval zcela odíkavým. Kroniká srovnává jej

jednou s králem Davidem a patrn podléhal pokušení rovn
snadno jako biblický patriarcha, zvlášt když po smrti první

choti od roku 1297 byl dlouho mladým vdovcem a jeho dvr
neml paní. Z té doby pocházeli asi jeho levobokové a tehdy

v jeho okolí patrn vskutku hrály úlohu ženy, jako byla paní

Anežka, o jejíž dvornosti štýrský veršovec mluví se zejmým
zájmem a nadšením, kresle její obraz jako vzor maitressy krá-

lovské, nejen tlem nýbrž i dary ducha panovníka ovládající.

Nevystaíme tedy u Václava II. prost s pedstavou po-

božnstkáského askety, který žínné košile kajícnické neodkládá

a požitkm rozkoše umním zjemnlé se vyhýbá. Vášnivý sklon

8*
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pro obojí vel v jeho nitiu a svádl tu patrn tžké boje, vedoucí

krále k tomu, že již ve vku 21 let rnluví o nutnosti vykupovati

zbožnými iny ,,híchy mládí našeho" ; ale jest možno tázati

se, zda protichdné nálady žízn po svtských požitcích a zkrou-

šené kajícnosti se v duši králov srážely jen ve zmatených, ne-

klidn se stídajících vlnách, nebo zda nebyly aspo z ásti nutným
a vzájemn se doplujícím projevem téhož základního cítní ner-

vov rozechvlé ale i zjemnlé bytosti.

Hltav hešit, v záptí pak padat na kolena a ponižovat se

ped svátostní mocí knžskou, to bylo ve stedovku vbec zjevem

astým, ale pi Václavu II. cítní náboženské pi vší zevní oká-

zalosti vyvralo patrn z hlubších zdroj a mnohc svdí o tom,

že ani jeho pobožnost nebyla pouhé chvní ped trestem vným,
ani jeho horlivost kultuclní pouhý z\"yko\'ý in híšníka, který

se ped \'ýitkami utíká pod pláštík církve a knzi pasivn d-
vuje.

Zmínili jsme se již o Václavov dokonalé znalosti písma

svatého a jeho o zájmu pro theologické záhady, kterým vzbudil

roku 1298 v Norimberce neobyejný podiv i u arcibiskupa tre-

virského Boemunda.. Stejn jako dovedl knžím s odbornou zna-

lostí pedpisovati každodenn zpsob obtních modliteb, snažil

se jim \^ovnati i bohoslovným vdním. Ješt na smrtelném

loži, krátce ped skonem, rozhovoil se prý o možnostech spásy

tak \'ýmluvn, že žár jeho ,,ignitum eloquium" zachvacoval po-

sluchae a sdloval se jim. Vse to ukazuje, že jeho religiosita

nevyrstala jen z výitek zatíženého svdomí, nýbrž mla pvod
také v kladných potebách vzdlaného ducha.

Kesanská vniternost a pirozená touha lovka po bohatším

život vezdejším soupeily sice po celý stedovk prudce, ale

pece se navzájem podmaovaly ve svém vývoji. Kesanství bylo

v hlavních kusech svých ddictvím pozdní antiky a jeho plné

uchopení v}'žadovalo znané úrovn kulturní. Bylo teba, aby

pvodní barbarská prostota, vyznaující raný stedovk, byla

setena a profánní vzdlanost zjemnna, než mohlo hlubší a d-
slednjší pemítání o záha.dách víry pronikati také do kruhu laik,

dotud namnoze prost a trpn vících v magický úinek svátosti,

knzem podávané. Teprve zvýšeni úrovn vzdlanosti, které pi-

nesla doba x^yznaená rytíst^^m, gotikou a minnesangem, vzbudilo

potebu opravdové assimilace kesanských hledisek tam, kde
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dotud vládla jen zevní síla ád poenitenciálních. A tu rostoucí

zájem theologický není namnoze úspchem církve; probouzí

naopak nebezpenou vlnu kacístva, a i tam, kde dvra v hier-

archii zstává neotesena, bývá projevem ducha samostatného,

jehož zesílená vnímavost a probuzená zvídavost se nespokojuje

s pouhou dvrou v knze, nýbrž chce dosáhnouti vyššího stupn

duchovního života, jaký dotud byl takka výhradou klerik.

Theologisující laikové se jaksi nevdomky tlaí na pehradu, od-

dlující od nich v spoleném ,,corpus Christianm" pomazané

Pán, a v dobách tch ani pemíru zevního pobožnjtkáství,

s jakou se na pikla u Václava II. setkáváme, nesmíme bráti

za doklad ducha nábožensky trpného a neplodného. Var nábo-

ženské poteby probouzel v zanícených duších v pozdjším stedo-

vku skoro obecn silné kouzlo mystiky kultuelní, vrcholící

zejména v peastém pistupování ke stolu Pán, a bylo by ne-

správné všechny, kdož jí podléhali, považovati za bezduché po-

vérivce. Století tinácté jest nejen doba sv. Františka z Assisi,

nýbrž také doba asket knížecích, sv, Alžbty a sv. Ludvíka.

Otec poruníka Václavova, Ota III. Braniborský, proslul rovnž

zbožnou trýzní a býval pi tom skvlý, vynikající kníže.

Hlubší cítní a nové, ist náladové prvky pronikaly íiehdy

vítzn do výkon náboženských, pijímaných dotud laiky na-

mnoze jen jakožto záruky a tuhé symboly vrouných pravd.

Kristus se stává lovku lidsky bližším svým utrpením, pestává

býti jen dogmatickým schématem a od 12. vku poínaje nové

cítní to jest zvlášt výrazn vyznaováno šíícím se kultem ma-

riánským, který teprve ve 14. století vniká také do obecného

lidu, byv ped tím obmezen spíše na vzácnjší duchy.

U Václava II. kult Bohorodiky byl z nejsilnjších stránek

bytí duchovního. Vším životem ho provázejí hodinky marián-

ské a mše k poct Panny ; zvlášt vyprosil si sepsání krásné

legendy o Marii a žákovi na Jindichu Poustevníkovi a o erotické

tém vášnivosti jeho pomru k Madonn, prozrazované asto

,,yperbolice excessivis eloquiis", svdí zejména známé vypravo-

vání 58, kapitoly kroniky zbraslavské, kde král pi pohledu na

líbezné údolí Vltavské se Zbraslav k zdšení svých duchovních

prvodc propukl ve slova témí blasfemická, prav, že Kiistovi

samémd by nebyl ten krásný kout zem daroval, jen Bohorodice

že tak uinil. Opatrný opat Konrád uhladil vše ovšem v záptí
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ueným citátem ze sv. Bernarda, pravícím, že co dáváš Matce,

platí také Synovi, ale práv tento kontrast mezi duchovním di-

plomatem a zanícenj^m králem, schopným tak vele vnímati krásu

pírodní a zárove tak citov ešiti svj pomr k božstvu, nám
ukazuje Václava jakožto ducha jemn ostrunného, jehož nesmíme

miti mrou zvykového kaj ícníka. knžským okolím znevolnného.

A v citové vášnivosti té jeví se nám také pevné, tebas snad zcela

podvdomé podnty, spojující vezdejší sklony kiálovy se spiri-

tuální náladou jeho.

Mezi mystickou zaníceností náboženskou a profánní erotikou

bý/ají vbec vztahy velmi tsné a to zvlášt u nervov roze-

chvlých osob, které se nedovedou dosti klidn rozvíjet. V po-

zdjším stedovku vztahy ty však mly namnoze význam obec-

njší. Tu vidíme jasn, jak živel erotický, minnesangem obohacený

a sublimovaný, proniká také do náboženské sféry. Šalamounova

Píse písní a kult Bohorodiky klenou namnoze most pes propast,

zející mezi neodolateln pokraujícím zjemnním ve :dejších sklon

a zásvtnými píkazy evangelia, a také jinak vidíme, že bá 'nicka

fantasie dovedla aspo s ásteným zdarem hledati smír mezi

vítzící ,,Frau Welt" a kesanskou odíkavostí v ideálu piavého

rytíiství. Tak se potkáváme v nmecké poesii epické hlavn u n-
kterých epigon Wolframa z Eschenbachu s nerozluným splý

váním dvorského pepychu s mnišským asketismem a s bezmeznou

oddaností cíikvi, a proítáme-li únavné verše ,,Mladšího" Titurela

nebo bavorského Lohengrina z konce 13. vku, které byly jist i na

dvore pražském dobe známy, ocitáme se pímo v ovzduší, v nmž
se kontrasty, význané pro Václava II., aspo z ásti smiují.

Táž touha po stupovaném lesku, po dvorské nádhee

a vzácných vcech bují i v básních tch pi popisech sídla sv.

G-álu a kde jinde se dá. Hrdinové jsou tu skvlí páni, kteí

vzdychají láskou, ale zárove se horliv modlí k Bohcrodice,

jsou neúnavní v píjímání svátostí, postí se krut a zakládají

kláštery, myslí a cítí asto zcela mnišsky, ale jsou plni žhavé

touhy po sláv. Než také sklon k uenosti theologické a shon

po zdánlivé hloubce úvah jsou význané pro tuto epigonskou

epiku, jež mohla na fantasii Václavovu dosti mocn psobiti;

rovnž souvká lyrika nmecká, kvetoucí u jeho dvora, ukazuje

podobnou soubžnost náboženské horlivosti s ist profánními

pízvuky.
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Bylo již eeno, že pvcem Václavu 11, zvlášt milým byl

Jindich Frauenlob. Básník, jehož náhrobek pozdji vnívaly
dívky v dómu mohuském, nabyl líbezného píjmení zejména

nadšenými písnmi ke chvále matky Boží a ve verších jeho leich

se setkáváme zárove se znanou dávkou nábožných úvah a sym-

bolických výklad na slova bible. Ale hloubání o základech božské

pirozenosti tu sousedí nkdy dosti bezprostedn s verši svtské

milosti a ovšem také s drobty erudice klassické a pírodovdecké,

s hebrejskou mystikou i povstmi z družiny Artušovy. Celek

básnického díla Frauenlobova jeví vbec již mnoho odborné pe-

danterie knižní, a proto Jindich se klade na zaátek t. zv.

ueného meistersangu, kde pvodní, zpívaná poesie dvorská se

stává znenáhla literaturou v našem smyslu, nabj^vajíc knižního

rázu a honosíc se odbornými znalostmi všeho druhu. Než i v tom
byl Frauenlob vrnou ukázkou duševního prostedí, obklopujícího

Václava II., v nmž vskutku odborn uené snahy hrály znanou
úlohu, takže i jim teba nkolik slov vnovati.

Náhodné zmínky pramen, z nichž jako z pestrých kaménk
rozmetané mosaiky m.žeme jen zcela kuse sestaviti bledý obraz

bytosti Václavovy, nedovolují nám ovšem, abychom rozeznávali

urité fase v jeho vývoji duševním. Ale dá se z nich aspo vytušiti,

že vlastní mládí s pirozenou svžestí, jakou prozrazují verše králi

piítané, Václava II. asi velmi rychle opustilo. Ve 14 letech byl

ženat, v 17 letech byl otcem a tíha vlády nad mocn rostoucí

íší zesilovala patrn jeho sklon k obadné dstojnosti ; uzavenost

sedavého života mu dávala pedasn pídech stáí, který opat

Ota s takovou pochvalou vytýká. Ale neúnavn mladým zstával

král svou žízní intelektuální, svou všestrannou zvídavostí a touhou

obohatiti ducha v každém sm.ru. I v tom byl ovšem díttem
doby.

Zabloudíme-li okem do spleti skulptur zdobících gotická

prelí kathedrál nebo do vdeckých encyklopaedií, v nichž scho-

lastika 13. vku se snažila shrnouti veškeré vdní, potkáváme
se všude s mocn výplatou touhou po mnohosti poznání a jakousi

nevybravou laností probuzeného zájmu o divné zázraky, které

chová Širý svt. Není to ješt soustavné dolování za induktivn

dokazatelnou pravdou a jejími zákonitostmi, nýbrž spíše horené
shrnování a tídní vdních poklad lidstva, rozkošnické pro-

bírání jejich bohatství, které vyznauje scholastiku vrcholné
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doby, ješt aerozhlodanou blížící se skepsí scottist a terminist

14. vku. S duchem této scholastiky a jeho synthetickou vše-

stranností se potkáváme patrn u Václava II.

Kroniká zbraslav -ký nám vylíil velmi živ, s jakým zájmem
král dovedl sledovati subtilní vývody nejrozmanitjších uenc,
které kolem sebe shromažoval v jakousi dvorskou akademii,

dávaje jim rozliná themata, aby je objasovali scholastickou

disputací. S každým prý tu dovedl promluviti odborn ,,in ter-

minis suae facultatis", míse se sám nkdy do debaty s dvody
tak svéráznými, že ,,i nejzkušenjší druhdy svými jemnými ná-

mitkami zabavil". Rozpravy ty se daly ovšem po latin, kterou

Václav II. podle svdectví kronikáova ovládal tak, že
,,proti

bezpeným pravidlm umní gramatického jen velmi zídka se

prohešoval", a se mu vlastního školského vzdlání nikdy ne-

dostalo.

Bylo v tom vskutku cosi neobyejného. Nebo král sám ani

ísti ani psáti nedovedl: neklidné mládí, perušené hroznou smrtí

otcovou práv v sedmém roce vku princova, mu nedalo k tomu

asu, aby si osvojil umní, které ovšem v laické spolenosti soudobé

vbec bylo ješt neva^ln rozšíeno a jehož panovník, mající hojnost

peditatel a písa, mohl snadno postrádati. Než snad práv
proto, že mu kniha a vci uené nebyl}/ v útlých letech zhnusený

školskou pedanterií, zajímal se o n Václav II. dospívaje, a to

vášniv, jsa v tom ovšem podporován pamtí pímo zázranou.

I velmi dlouhé vývody, jednou pedítané, dovedl prý hrav
opakovati a soustavným vj^cvikem • pamti dosáhl toho, že ,,co

jednou slyšel, již nedovedl neznáti".

Všestranná touha po vdní spolu s ist náboženskou horli-

vostí zajisté pispla k tomu, že Václav tak tsn srostl se spoleností

duchovní. V jeho dob pedevším klerik byl stále ješt hlavním

nositelem veškeré theoretické uenosti. Krom jiných píin také

proto, že povahám, ke knižnímu životu sklonným, církevní obroí

bylo takka jediným bezpeným pístavem. Kathedrální kostel

pražský, pi nmž práv v dob Václavov kvetlo ,,studium"

i v cizin vysoko cenné a z daleka navštvované, byl místem,

kde král zaopatil mnohému ze svých uených chránnc nej-

pohodlnjší útulek, a nebyl to zajisté jednostrann bohoslovný

zájem, který mu vnukl smlou myšlenku, zíditi v Praze skutené

vysoké uení, všemi právy akademickými opatené, jakého stední
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Evropa tehdy vbec ješt nemla. Myšlenku tu provésti se králi

ovšem nezdailo, ale jest velmi význaná pro obor jeho zájm.
Snaha po hlubším pouení a po poznání cizích vcí prozrazuje

se u Václava II. i jinak mnohými podrobnostmi znova a znova.

A volá k theologickým debatám rozkolnické knze ecké i slo-

vanské, nebo a hostí zbloudilé mladíky tatarské dlouho na svém

dvoe a vyptává se jich na zázraky dalekých zemí, vždy jest to

týž rys neúnavné poteby ducha po vzácném vdní roztou-

ženého.

Vidli jsme již nahoe, jak zejm se v kancelái Václava II,

prozrazuje znaná míra klassické erudice, kteiou sám král byl

nepochybn doten. Znlo to jako pedzvst humanistického

údivu nad starou slávou íma, když vypravováním obratného

kanonisty, který znal dobe vné msto i Itálii, dal se pohnouti

k tomu, aby nabídl ruku dcerky své ímskému velmožovi z rodu

Orsini. Episoda mla ovšem i politické pozadí, ale pramen, který

nás o ní zpra\aije, prozrazuje nepochybn, jak mocn pi tom
na Václava psobila ,,magnificence prokonsul ímských" a kouzlo

rodu, s antickým dávnovkem pímo souvisícího. A zárove
vidíme, jak mocnou úctou byl naplnn král k ímskému právu,

takže se rozhodl pímo z íma si vyžádati slavného odborníka,

který by na eské pd soustavností práva toho zlepšil ády
veejné.

Promluvíme o tomto neobyejném povolání Gozziov do

Cech a jeho psobení podrobnji v jiné souvislosti: zde slouží

nám jen jakožto doklad, jak vysoko cenil Václav II. theoretickou

vdu právní, ovanutou leskem ímského starovku, která si jeho

ducha vedle scholastické theologie, jak se zdá, nejmocnji byla

podmanila. ada uených kanonist a jiných doktor práv hrála,

již ped tím úlohu v rad královské, ale styk s orvietským mistrem

patrn rozšíil obzor Václavv a ješt zesílil jeho zájem o právní

systematiku. Dokladem toho jsou nám již listiny, vycházející

z kanceláe královské a vyznaené stále zetelnjším pídechem
právnického ducha, ale pedevším slavné právo horní, v nmž
vskutku lze vidti neobyejn zajímavý plod spolené práce

hloubavého krále s vlašským uencem.
Jest to památka zcela svérázná a vynikající. Pední novodobý

znalec otázek tch, Zycha, piznává výslovn, že dílo nev^zniklo

z vcných poteb eského hornictví, dobe opateného zvykovým
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právem jihlavským, nýbrž z osobní lásky královy k soustavné

jurisprudenci, a že nese i zjevné stopy pvodu toho. Vskutku

nenalezneme asi vbec v stedovké literatue díla právnického,

v nmž panovník by tak asto a slovy takka náladovými sunul

do popedí své osobní cítní, a kde by se tak výi"azn prozrazoval

rozjímavý sklon ducha vycvieného scholastikou k jasnému lenní
úvah, ale pes to odbíhajícího co krok s jakousi dilettantskou

zálibou na poboné pšinky. A teme význaná slova úvodní,

vytýkající, že teba nejprve duši modlitbou povznésti, aby jazyk

k uenosti se rozvázal, nebo úvahy o užívání rozumu, o Seneku

se opírající, podráždné invektivy proti Jihlavským nebo sebe-

vdomé pohledy zpt na rychlý vznos království z úpadku po

smrti Otakarov, filosofické vývody o úkolech ki álových i o pvodu
spoleenských ád nebo jiné podobné vložky obecného rázu,

všude zasvitne pímý reflex myslivé osobnosti královy, která se

v díle jasn zrcadlí a projevuje.

A k této zálib v umlých vývodech právních, nkdy až

sofisticky zahrocených, pipojme rysy, které nám prozrazuje

skutený postup Václavv v zevní i vnitní politice, postup zchy-

tralý a nkdy až k perfidnosti lstivý, ale vždy k nezvyklým,

velikým cílm se obracející: tu se nám zjasuje bytost Václavova

mrou nemalou. Z pološera skoupých a schematických zpráv

kronikáských vystupuje postava panovníka vskutku zajímavého:

pirozená nestatenost tlesná mu zatarasila sice cestu k rytískému

heroismu, ale dovedl užíti jiných prostedk, aby si pes to razil

dráhu k neobyejným úspchm. V jeho jemných rukou diplo-

matická intrika a právnický dvod se stávají zbraní nebezpenou,

stejn jako jí byly v rukou klerik, snažících se podobn ovládnout

drsný svt silou slova a systematikou práva kanonického.

Podobnost taková nebyla ve stedovku nic nepirozeného:

doba ta spojovala symbolikou korunovaních obad a rouch

dstojnost knžskou i královskou, biblický Melchisedech, „rex

et sacerdos" byl jí ideálem, jemuž se Václav II. patrn dosti

pibližoval. Nebo také knižním zájmem svým srstal král ten

mimodk s ovzduším klerik, tebas že mocná ctižádost a

citové poteby mysli ponkud nervosn rozechvlé nedopouštly,

aby v nm zcela utonul. Pružná obrazotvornost, podncovaná

práv klidným životem v dvorském závtí a zesilovaná stykem

s muži perzných povah, vzbuzovala v jeho nadané duši sžíravou
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touhu setásti se sebe pouta dosavadních tradic a pokusiti se

o vci zcela neobyejné, z nichž ^ednu jsme již poznali v zaražení

mny grošové. Na dvoe pražském byly tehdy Alexandreidy asi

nikoli nahodile tení velmi oblíbené: vypravování o tom, jak

m.ladý král makedonský s ctižádostivou úzkostí hledí na úspchy
svého otce a iní je mítkem svých vlastních nadjí, nalézalo

jist ozvnu v duši Václavov, jemuž veliký stín Pemyslv stál

stále ped oima, dokud si nemohl íci, že vlastní úspch není

menší úspchu otcova. Uvidíme ješt pozdji, jaké prostedky

jej vedly na dráze k tomu cíli; zde nám staí, pochopíme-li, že

neobyejn vypiatá intelektualita pedevším psobila, že souas-

níci, tebas mu ve všem neporozumli, obraceli k nmu zraky

s obdivem, vidouce v nm panovníka, zejm odlišného od ob-

vyklého typu vládc.

Nelze ovšem tvrditi, že by byl v dob své Václav II. býval

zjevem zcela ojedinlým. Podobnou pozornost, jako on, budil

na píklad o nco málo pozdji i král neapolský Robert, velebený

Petrarkou jako
,,panovník filosof" a oznaovaný Dantem s po-

hrdavou ironií jakožto ,,král kazatel," protože neváhal svj theo-

logický zájem projevovati s kazatelny i v uštpané Florencii.

Také tento král, který naukové úsilí zvnil v dlouhé ad traktát,

doved sluovati lstivost právníka a diplomata s vroucností za-

níceného bohoslovce a subtilním umním odborného scholastika.

Ale Robert vyrostl v Itálii, v ovzduší neskonale zjemnlejším

a silnji provátém vzdlaností knižní nežli bylo ovzduší eské,

takže jeho bytost sotva má tolik záhadného pvabu, jako postava

pedposledního Pemyslovce, obesteného smutným nádechem

hlodávé choroby a pedasného skonu uprosted rozhodného nábhu
životního.

A tak písný soud Palackého, upírající Václavovi II, veškeru

sílu ducha a ctižádost, jist není spravedlivý. Než soud ten ob-

sahuje zárove také klad, hodný rovnž kritické úvahy, totiž

tvrzení, že pomry, v nichž bylo Václavovi vládnouti, byly vý-

jimen píznivé slavnému a úspšnému panování. Palacký upel
tu zrak svj patrn na nkteré zevní pedpoklady rychlého vzrstu
moci eské, jako byly sváry Piastovc, íšské spory v Nmcích
nebo vymení rodu Arpádova, jež razily králi eskému cestu ke

korun polské a uherské i k rostoucímu vlivu v oblasti nmecké.
Než nesmíme zapomínati, že výhodných píležitostí tch bylo
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lze užíti jen tomu, kdo k nim pistupoval s pevnou mocí vlastní.

A tu jest obecn známo, že zídka kdy se mladiký panovník

ujímal ddictví tak nesnadného jako Václav II., který byl nucen

nejdíve rozervané zem eské takka od koene opravovati, nežli

se mohl odvážiti vtšího rozptí na venek.

Vidli jsme sice v první kapitole, jak celkový vývoj hospo-

dáský v 13. vku rychle sunul ^em eské do popedí a množil

jejich bohatství, ale práv ve chvíli, kdy se Václav vracel do

vlasti ze. zajetí braniborského, byl stav zemí tch takka zoufalý

pohubením, vylidnním a rozervaností šírých kraj.

Vyskytli se sice djepisci novodobí, na pr. Fr. Grábner,

kteí vyslovili pochybnost o tom, zda údaje kronik domácích

o bíd té nejsou ze zášti proti braniborské správ znan pe-
mrštny, ale jist neprávem. Staí všimnouti si toho, že i vzdálené

prameny, které vcem eským jinak nevnovaly zvláštní pozor-

nosti, o zhoub výslovn mluví a dojemn ji líí, jako na píklad

durynský Sifrid z Balnhusenu, podle nhož ješt za života Pe-
myslova kterýsi zbožný klášterník ve snách vidl, jak se na Cechy

žene dravá eka, plná ledu, a hlas s nebe volá ,,Dies tribulationis,

dies miseriae". Sifrid vyliuje, jak se prý pak po tíi léta houfy

vyhladovlého lidu z Cech neustále trousil}^ do Durynska a Míšn
a i hloubji do Nmec, hledajíce obživy a hynouce vysílením po

cestách a po námstích nehostinných mst. Na 630 tisíc ítá jiný

kroniká porýnský tch, kdo prý tehdy v Cechách bídn zhynuli,

a vytýká pi tom zcela podobné, píišerné pípady hladného lido-

jedství, jako souvký annalista pražský. Tak píše o hrozných

vcech tch i bavorský pokraovatel Martin Polona a také nejedná

listina trhová o prodeji zboží duchovních z doby 1279—1282

nám zachovala zprávy o strašných útrapách tchto smutných

let ,,obecného sváru a boje v zemi", kd}^ se zmatek a zápas všech

proti všem rozmohl tak, že i bohatí klášterníci teli bídu a šastná

byla vesnice, jíž bylo lze ,,inkastellací" zdného kostelíku nabýti

pevnjšího útulku ped zdivoilými tlupami domácích i cizích

koistník.

Není listin, které by tehdejší stav zem pípadnji oznao-

valy, nad dopisy biskupa Tobiáše o opevnní kostela a hbitova

v Kojetín, nebo nad smlouvu, kterou roku 1281 uzavely klá-

štery plasský a zderazský o kostel v Potvorov, kde se poddaným

obou klášter vykazují pedem oddlená místa v kapli i ve zvonici
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kostelní pro pípad nepátelského útoku. Slyšíme zevšad vzdechy

o metle boží, jež prý zemi takka vyliduje, i o obecném roz-

vášnní, které jí zmítá jako nemilosrdná vichice. Sám Václav li.,

v ,,Horním právu" uvažuje obšírn o užitku, který jednotlivci

pináší píslušnost k spoádanému státu, a o povinnostech z toho

plynoucích, vzpomíná dojemnými slovy hrozného rozdílu mezi

skvlou dobou moci Pemyslovy a lety následujícími, kdy se prý

po veškerém svt o Cechách mluvilo jako o zemi ztracené a všemi

bdami zbiované.

Takové pomry vítaly tedy mladikého Václava pi návratu

do Cech a zlé rány mu bylo hojiti díve, nežli se království mohlo
zase pihlásiti jako mocný len mezi státy stedoevropské. Úrodné

a rychle se rozvíjející zemi nechyblo ovšem silných schopností

obrodných, ale velmi nesnadné bylo dosíci opravdového uklidnní

rozvíené spolenosti národní. Nebo je podstatn stžovala nesnáz,

která nebyla rázu jen okamžitého, nýbrž psobila trvale, ohrožujíc

monarchický ád a ústrojí zem, totiž vzrostlá moc panstva.

Djin eských na pedlu 13. a 14. vku nepochopí pln,

kdo si neuvdomí, že byly zárove dležitou kapitolou v zápase,

který s korunou o moc ve stát po drahnou dobu svádl stále

pevnji se vyhranující stav panský. Šlo vskutku o to, kdo v Cechách
podrží trvale \Tch, zda dynastie nebo hlouek velmožných rod
deroucích se k oligarchickému postavení s takovým úsilím, že

se otázka ,,kdo s koho" jevila mnohdy takka páteí vnitních

djin eských v pozdjším stedovku. Pemysl II. zahynul

opravdu jakožto ob tohoto boje ústavního, Václav II. pak, od
poátku prudce zmítaný jeho vlnami, byl rovnž nucen na ob-

raceti nemalé úsilí a to jen s doasným úspchem. Nebo hned
po jeho smrti se obnovuje píliv žádostivosti niagnátské se zdvo-

jenou silou a stáí osu djin eských v smr zcela jiný, než jaký

mla za doby Václavovy. Proto, chceme-li správn poznati pod-

statu vnitní politiky tohoto krále a oceniti její obtíže, jest teba,

abychom si nejdíve ponkud ujasnili, co bylo vlastn panstvo

eské v 13. vku a jakou mocí vládlo. To se bohužel neobejde

bez podrobné úvahy odvádjící nás znov^a dosti daleko zpt do
minulosti, která nám však ukáže zárove cestu k nkterým, jinak

tžko pístupným koninám našeho thematu.
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V druhé polovici 13. vku panstvo eské tvoilo již nepochybn
svéráznou skupinu spoleenskou, složenou z nevelikého potu
rodin, vysoko se povznášejících nad úrove ostatního národa^)

a vyznaených zvlášt pozoruhodnou soudržností plemennou.

Jednoduchá znamení erbovní, a to byla ostrev, rže, lekno nebo

jiný emblém podobný, víží k sob hotové etzy jinak samo-

statných odnoží rodových, pvod od spoleného pedka jim pi-
pomínajíce, a zvlášt v pohnutých okamžicích djinných se osvd-
ovala tato rodová pospolitost Vítkovc, Ronovc a jiných

panských ,,generationes" druhdy dosti úinn.

Pi tom však není nikterak zejmé, že by se byla zásadní

povýšenost pán nad ostatním svobodným národem opírala o pesné
vdomí krve zvláš urozené a od pradávna peliv stežené ped
pím.skem nerovnorodým. Zdá se spíše, že tomu tak nebylo.

Aspo nesáhaly genealogické vzpomínky ani nejpednjších rozrod
dále než do 12. vku, a jist také panstvo eské nepožívalo zvlášt-

ního práva osobního, jaké mla vysoká šlechta rodová zemí sou-

sedních. Spoleenství jednoho a téhož práva zemského objímalo

ve vcech trestních i obanských všechny zemany,^) a byli zváni

pány nebo jen vládyky. Jen v jeho rámci dostávalo se pánm
nkterých výsad a ješt na poátku 15 vku narážela jejich snaha,

dliti se od ostatní obce zemské a stanouti zejm vedle ní, na odpor,

vytýkající drazn spolené zemanstx-í šlecht}^ vyšší i nižší.

Z eho tedy vyrostlo \ýznané postavení této nevaln poetné

skupiny rodin panských, nebyla-li aspo z nejvtší ásti potom-

stvem pradávné šlechty kmenové, zakládající zvláštní urozenost

svou na odvké pednosti krve? Jsme ve vci té vskutku od-

kázáni na pouhé dohady.

1) Tvrzení nkterých badatel nmeckých, že se odlišné postavení

pán ustálilo až v 14. vku a zejména domnnka Werunského, jakoby

teprve ddiné kmetovství pi soud zemském bylo bývalo hlavním zdrojem

jejich povýšenosti nad ostatním zemanstvem, se nesrovnává nikterak s pra-

meny 13. vku, v nichž se panstvo jeví již zejm stavem zvláštním, tebas

snad ješt ne úzkostliv a formáln uzaveným.
2) Zcela nesprávn, aspo pro dobu, o niž nám jde, bývá mnohdy

název zeman stotožován s pojmem šlechtice drobného, vládyky. Opravdu

z Daliraila a jiných prainen souvkých vyplývá, že zeman znamenal

prost totéž, co po latin ,,terrigena", totiž jakéhokoliv svobodného a

píhan chlapství nepodléhajícího obyvatele zem.
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Cizí kronikái, jako byl Otakar Štýrský, mluvíce o pánech

eských a ceníce vysoko jejich vliv ve stát, zovou je nkdy prost

,,die lantherren" ; radji je však oznaují výraznjším slovem

,,die beheimischen suppan". A to nejen kronikái, píšící po n-
meku ; i latinské letopisy rakouské mluví o ,,suppani Bohemiae".

Bavorskému mnichovi jest na píklad Závis z Falkenštejna ,,sup-

panus quidam", a také prameny dokumentární, listiny císaské

• a papežské, obracejíce se k velmožm eským, neopomíjejí toho

výrazu. Ješt roku 1310 král ímský Jindich VII. píše ,,urozeným

župamim a obyvatelm království eského".

V domácích zápisech našich slova župan se ovšem neužívá

tak zhusta, jak bychom oekávali podle jeho pronikání do ciziny.

Po prvé se s ním setkáváme v listin vévodské 1 oku 1187 av 13. vku
sotva nkolikráte se nám mihnou v letopisech a listinných pro-

jevech panovník eských zmínky jako ,,s radou vrných župan
našich", ,,knžstvo a župane", ,,župane nebo urození naši". Daleko

astj i se v pramenech našich v podobné souvislosti užívá latinských

výraz ,,domini terrae" a ,,potentes" nebo oznaení ,,barones

regni", které ostatn i v cizin platilo za úpln souznané se slovem

župan.^)

Z toho však nelze nikterak dokazovati, že by se byl název

,,župan" v Cechách až pozd ujal a jen nevalného rozšíení došel.
2)

Prameny naše psané až do konce 13. vku veskrze latinsky, vplétají

<io vt svých eská oznaení vbec jen výjimkou, a když se na

zaátku 14. století vlastní písemnictví eské rozvíjelo památkami,

^) Tak Jan z Viktrinku, mluv o velmožích eských, praví výslovn

,.barones terre, quos subpanos vocant". A že i rovnice ,,domini terre vel

suppani" v echách na konci 13. vku obecn platila, ukazuje na píklad

listina biskupa Tobiáše z roku 12S9 (vydání Novákovo . 164).

*) Nejdraznji to tvrdil A. Sedláek v pozoruhodné práci o vzniku

šlechty eské (Vstník sp. nauk 1890, 235), kde vyslovil pesvdení, že

na poátku 12. vku u nás jak slovo tak pojem ,,župan" patrn ješt vbec
nebyly známy, protože se v kronice Kosmov nevyskytují. Než tu dlužno

si vzpomenouti, s jakým úsilím se Kosmas vbec vyhýbal podobným barba-

rismm, sáhaje radji po málo pípadných slovech klassických, jako jest

,,satrapa" nebo ,,tribunus", a užívaje ovšem nejastji obecného oznaení
,,comites" nebo ,,primates". A že i jeho pozdjším pokraovatelm a

prostým annalistm 13. vku, literární umlosti a klasického pídechu již

tolik nedbajícím, slovo ,,supanus" jen tu onde proklouzlo, svdí pece
spíše o obecném rozšíení terminu toho nežli o opaku, nebo víme, že jim

nikterak nechyblo souznaných oznaení latinských.
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jako Alexandreida nebo kronika Dalimilova, bylo nepochybn
slovo župan již valn zatlaeno prostším názvem ,,pán", s nímž
se v pramenech po prvé setkáváme kolem roku 1280, ale které

patrn již ped tím v obecné mluv bylo.

Jazykozpytci vedou ovšem dotud nerozešený spor o to, je-li

název ,,pán" pouhá zkrácenina slova župan, jak dovozuje zejména
polský badatel Brúckner a po nm mnozí jiní, ili nic. Než jisté

jest, že se v druhé polovici 13. vku v Cechách toho i onoho výrazu

užívalo .pro jedinou skupinu spoleenskou a to jest podstatné

dležitosti. Dáva nám slov^o ,,župan" jaksi klí k tomu, abychom
mohli aspo ponkud proniknouti k záhadným pvodm moci

panské, a ovšem ne bez obtíží, nebo klí ten otevírá jen vrátka

zcela nevlídná, za nimiž íhá hned celý roj dohad o tom, co byl

prvotní a vlastní význam slov ,,župan" a ,,župa". A otázka ta

jest, jak známo, z nejsvízelnjších sporných kus starších právních

djin slovanských.

V mezích naší povšechné úvahy jest ovšem možno pominouti

vbec spor o pvodní význam slova ,,župa" a spokojiti se jen

s dohadem toho, co se jím v Cechách v 12. a 13. vku zpravidla

rozumlo.!) A tu jest pravd nejvíce podobno, že terminem tím

byly zahrnovány perozliné významnjší úady, dchody a vbec
užitky z moci veejné, byly-li panovníkem udleny ,,v župu",

to jest pikázány bu v odmnu nebo jako služebná obroí, za-

ruující uritý dchod a pravomoc veejnou.

Nebo slibuj e-li král nkterému mstu výslovn, že nedopustí,

aby bylo ,,suppae nomine" kterémukoliv velmoži postoupeno,

zastaveno anebo prodáno, mžeme se snadno dohádati, že takové

udlení ,,v župu" znamenalo zcizení pímého panství královského

ne nepodobné zástav, ale pece od ní ponkud odlišné. Roku 1283

vytýká známý velmož pan Dtich Spatzman, ze vznešeného

plemene Buzic, zvlášt listinou, že pijal sice jakési statky

v Boru od krále ,,nomine suppae", ale ohrazuje se proti tomu,

aby mu toto ,,pijetí z rukou královských" bylo snad ke škod.

1) Rovnž není snad teba zde výslovn vypoítávati dlouhou adu
prací, u nás o otázce té napsaných, z nichž našim vývodm asi nejblíže stojí

lánek Pekav, otištný roku 1906 v Sborníku Gollov, o který se opel

zejména také R. Koss, jednaje ve své studii ,,Zur Kritik der áltesten

bóhmisch-máhrischen Landesprivilegien" dosti obšírn o županech a právu

župním.
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kdyby chtl dkaz vésti, že statky ty mu náležejí jakožto ddina,

a vyhrazuje si výslovn právo nastoupiti dkaz ten i tehdy, kdyby
mu král naídil, statky zmínné ,, spolu s župou vrátiti."

Statky v župu propjené jsou tu tedy zejm položeny

v protiklad proti svobodnému ddictví, majíce ráz doasného
údlu. A z podobných zmínek jiných vyplývá dosti zejm, že

se v 13. vku eským rením ,,dáti úad, statek nebo dchod
nkterý komukoliv v župu" v podstat mínilo totéž, co latinským

obratem ,,in benefieium conferre" nebo ,,ratione beneficii dare".

Mžeme tedy slovo župa aspo v dob ,o níž nám jde, ztotožniti

prost se slovem ,,benefieium", a tím se nám ovšem i název ,,župan"

objevuje souznaným s tituly ,,beneficiarius" ,,beneficus" nebo

,,inbeneficiatus", s nimiž se v pramenech našich dosti asto set-

káváme.

Než co jest benefieium? Vyslovení jména vybaví v mysli

každého, kdo se obíral stedovkem, vzpomínku na obroí du-

chovní nebo na léno, nebo slovem tím latina stedovká nej-

astji vyjadovala ten i onen pojem. Nelze-li tedy županstvo

doby pemyslovské snad pivésti v souvislost s lenním zízením

nebo dokonce s obroní soustavou duchovní?

Jest známo, že dokonalý feudalism, jaký v západní Evrop
a z ásti i v Nmecích vyspl v pesn ulennou soustavu vyšších

a nižších lén, býval u nás zízením cizím. Panovník a velmoži

sice je tu onde umle zavádli, ale s úspchem mnohem menším
než na píklad právo m.stské nebo zákupné ády na vesnicích.

Pes to však by bylo zcela nesprávné, kdybychom mli za to, že

v národním ovzduší našem nebylo vbec základních myšlenek

a podmínek, z nichž soustava lenní vyrstala. Naopak
;
prameny

ukazují jasn, že i v Cechách se vyškytaly záhy aspo nábhy
k opravdovému feudalismu, které ovšem byly zadrženy svérázným

vývojem práva zemského, takže nevysply v urovnanou soustavu.

Vyplývá to ostatn i z obecné zkušenosti, podle níž více nebo

mén vyhranné zízení lenní bývá tém všude nutnou prpravou

k pokroilejšímu ústroji stavovskému, zvlášt jde-li o vtší útvary

státní, které jinak snadno podléhají úplnému rozkladu. Nebo
nejen novodobý stát byrokratický, ani stát stavovský, s jakým

se setkáváme v pozdním stedovku, nebyl možný bez vážných

pedpoklad kulturní vysplosti, jako jest mocný obh penz
.anebo aspo obasný, písemný styk instanní a odborn vzdlané

S u s t a, Dví knihy eských djin I. 9
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úednictvo ústední. Kde úrove obecná toho ješt neposkytovala,

docházek) všude k nepravidelnému drobení moci veejné a jejímu

utkvívání v rukou soukromých, jaké vyznauje pomiy feudální,

pi nichž ješt nikdo nevidí zloádu v tom, když panovník jednotlivé

kusy své vládní moci spolu s dchody z nich plynoucími jedno-

tlivcm dává na as nebo trvale a teba i v ddictví, \yminuje

si za to jen zvláštní vrnost a nkteré služby.

Cechy byly od té chvíle, co dcšlo ke stmelení všech území

kmenových v jedno, stát vskutku veliký a v naturálním prostedí,

jaké u nás ješt ve 12. vku pevládalo, nemohl kníže svých pe-
rozmanitých statk, práv, robot, dávek i pokut, po celé zemi

roztroušených, pokud je nestail stráviti sám se svou družinou

pi obvyklé jízd krajem, užíti jinak, než pidloval-li je ,,ad

victum", k výživ, tm, kdož mu pomáhali rozlehlé území vo-

jensky ovládati a soudní mocí v míru udržovati. Vymioval si

pi tom ovšem zpravidla vtší nebo menší kvóty z tribut, pokut

a cel pro svj ,,íiscus" nebo pí o nkterý kostel, podílem tako\-ým

ovnný, ale ostatek dchodu tvoil ,,chléb" toho, kdo byl kusem
moci panovnické poven, a jevil se jaksi jeho, tebas doasným,
vlastnictvím.^)

Tak bývaly patrn knížetem rozdlovány dvorské úady
i moc v krajích ,,

primátm" a ,,hrabatm" v odmnu jejich

zásluh i k zajištní jejich další vrnosti, a také, aby mohli vyživiti

své družiny, o nž se branná moc knížecí pedevším opírala.

Do\-ídáme se, jak panovník po vítzném boji ,,vybrané váleníky,

v zápase osvdené, znamenitými obroími obohacuje", a sliby,

k tomu hledící, bývaly patrn mocnou vzpruhou oddanosti; jednou

^) Zcela pípadn to vystihl ješt na samém sklonku 13. vku pan
Oldich z Hradce, užívaje v listin z roku 1298 slov ,,nos, qui de gratia

serenissimi regis Bohemie in Lucensi provincia bonorum et hominum
possessores seu gubematores existimus per tempora vité neste" (C. dipl.

Mor. V., . 83). A že tato ,,possessio provinciae Lucensis" — jest to území
spravované s hradu Lukova u Holešova ležícího — nebyla snad prostou

zástavou komorního zboží, nýbrž vskutku funkcí práva veejného, dosvd-
uje sám obsah listiny, projevující souhlas s darováním statku, který uinil

klášteru vizo^ickému svobodný zeman, Petr ze Stopne. Jest také význané,
že pan Oldich svolení to dává ,,de consilio fidelium nostrorum aliorumque

nobilium", rozlišuje tak svou vlastní družinu od zeman ostatních, vi
nimž byl v podkrají lukovském patrn jen beneficiámím pánem a zá-

stupcem moci královské.
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líí Kosmas dokonce velmi názorn pípad, kde kníže, svádje
svého družinníka k vražd, dává mu na vybranou hrabství žatecké

nebo litomické nebo výnosnou hodnost pi dvoe. Zpravidla

býval asi hned nastupující kníže, zvlášt dcmohl-li se stolce bojem,

obklopen skupinou silnjších nebo drobných stoupenc, kteí

složili své nadje v jeho vítzství. Kroniky nám ukazují nejednu

píhodu toho rázu a dobe vylíil ješt i Jarloch Milevský k roku

1197 pí\TŽence Pemyslovy, jak táhnou k Praze
,,
pipraveni

jsouce bud zemíti, nebo zjednati sob chleba a pánu svému
knížectví".

Neklidná obec svobodných bojovník eských bývala ne-

pochybn velmi asto roztržena na takové tábory, navzájem

z beneficií se vytlaující, ježto jednotliví lenové rodu Pemyslova
se netajili, jak kroniká k roku 1091 výslovn píše, s pesvdením,
že synek knížecí bez etných stoupenc jest bídný jako voják

beze zbroje. Jindy zase slyšíme, že panovník, jsa v tísni, prodával

rozliné hcdnosti dvorské a provinciální i za peníze, což se názoru

souvkému ovšem jevilo — namnoze podle analogie církevní —
nevhodnou simonií.

Delegace moci panovnické, vyrostlé na takovém pozadí, ne-

mly ovšem rázu úednického ve smyslu pozdjším; byla to

opravdu služební léna, poskytující velmi sam^ostatný podíl na

panování, který zajisté nebýval nkdy ani vytváen skutenou
potebou celku státního, nýbrž spíše pistižen podle nárok
a osobní moci lenníkovy. Jest vbec nesprávné, spatuj e-li kdo

v dvorských úadech doby té podle analogie státu pozdjšího

cosi jako odborná ministerstva a v úadech provinciálních místní

orgány, jim podléhající. Pomry v státu pedstavovskem jsou

zcela jiného rázu. Tu vládne každý beneficiár svým úad,em se

samostatností daleko vtší, jsa k panovníkovi poután pedevším
jen slibem vrnosti a válené pomoci. Proto pochopíme, pro
panovník eský v 12. vku mluvívá s takovou lesignací, jako

o vci, do níž nemže zasáhati, o kruté vlád a útiscích svých

zástupc v krajích a že není s to zjednati nápravy jinak, než když

zásadní exempcí vyjme statky duchovní nebo jiné, kterých chce

chrániti ped dalším útiskem, vbec z píslušnosti svých služeb-

ník a vyhradí si jejich osobní nápravu.

Vedle této moci vládní, na služebná léna rozdrobené a osobní

vlád knížecí unikající, zbývala panovníkovi ovšem nemalá oblast

9*
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pímého panování, mnoho statk mensálních a dchod, pro nž
stedovká nmina mla význaný název „unbestiftet" ; ale i ty

se mnohdy, zvlášt v okamžicích tísn, podstatn zmenšovaly

pídlem jednotlivým stoupencm nebo milcm.^)

Pedstavíme-li si tedy pomry ty, uznáme, že panovník eský
mluvívá právem o ,,beneficiarii a nobis infeudati" a pochopíme,

pro pro takové podíly na moci vládní také u nás zdomácnl

název ,,beneficium", obv\'klý v zemích sousedních jak pro léno

svtské, tak i pro duchovní obroí. Kd3'ž pak šlo o vyjádení

vci po esku, tu sáhlo se patrn po slov ,,župa", tebas snad

jeho pvcdní smysl býval jiný; a tak župany po výtce se stávají

v mluv obecné ti, kdož dosahují pedních lén služebních a od-

mnných v zemi. 2) Proto právem v listin 1187 názvem tím jsou

zahrnuti rozmanití hodnostái dvorští i provinciální, a oznauj e-li

se na píklad v 13. vku pan Boek, jeden z pedk rodu kun-

štátského, jednou jako ,,purcravius de Znaym" a hned na to zase

jako ,,suppanus de Znaym", neznamená to, že by snad županství

bylo totožné s úadem purkrabským, jak bývalo nkdy tvrzeno;

slovo ,,župan" tu V3'jaduje jen skutenost, že Boek byl lenem
kruhu beneficiár znojemských, kdežto titul purkrabský vyznauje
jeho postavení v kruhu tom již ponkud pesnji.

Beneficia panovníkem rozdávaná bývala ov'šem druhu pe-
rozliného. Vláda knížecí se vyznaovala v jednotlivých krajích

eských asi rysy dosti shodnými, tím spíše, ježto nevznikla bez

drazného psobení cizích vzor, hlavn hrabské soustavy francké,

ale pes to nesmíme zapomínati toho, jak cizí byla starší dob
vbec pravidelná schematinost, kterou oko naše, vjxhované sou-

mrnostmi novodobého státu, hledá mimodk všude i v minulosti.

]\Iluvíme-li tedy vbec o správním rozdlení zem eské v dob

1) Mnohdy se priházel ovšem i opak. Tak víme na píklad z listiny

Pemysla I. pro klášter kladrubský z roku 1222, že ves Uherce po smrti

beneficiámího držitele bj^la králem obrácena,, ad usus nostre regalis mense",

a píklad takových by bylo možno více nalézti.

^) V dalším vý\^oji pak název utkvíval ovšem snadno i na s^-nech

"bývalých župan a jiných potomcích jejich, by i sami žup vtších práv
nemli, a mnil se tak v titul rodinný, zcela podobn jako se stalo v zemích

sousedních s názvem hrabcím, kterýžto rovnž pvodem svým byl ozna-

ení úední, ale již ve 12. vku se stával tídním znakem všech len tch
rodin, v nichž dstojnost hrabcí se astji vyškytala.
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knížecí, a slovo samo má pídech anachronismu, jest teba,

abychom s mysli pustili úpln pedstavu pevného a soustavn
ulenného celku byrokratického, v nmž každá provincie jest

jen typickou a cd dávných dob pevnou jednotkou, spravovanou

zcela podobn jako jednotky druhé a opatenou týmiž úedníky.

Takové jednoty v dob starší jist nebylo. Jen znenáhla,

podléhaje svérázu bývalých území kmenových a jiným náhod-

nostem vývoje, drobil se souhrn zempanské moci v pestrou

smsici beneficií vtší nebo menší stálosti. Prameny naše nám
ovšem asi nikdy nedovolí postihnouti podrobností vývoje toho,

v nmž zásadní rysy snadno mizely ve spleti osobitých zmn
místních ; avšak jeho podstata tkvla nepochybn v tom, že

nkterá léna služební, pvodn velmi rozsáhlá, se postupn tíští

v nkolik beneficií menších a soubžných nejen proto, že kníže

z provincie vylamuje jednotlivé menší kruhy juiisdikní stavbou

nových hradišt,!) nýbrž i tím, že rozmnožuje vbec poet svých

župan. Tak býval snad kdysi v hradišti, tvoícím ohnisko veejné

moci v tom onom kraji, vládou poven pedevším jediný ,,hrab",

na sklonku 12. vku vidíme však, že se tu o ni dlívá hotová

skupina beneíiciár provinciálních, komorník, soudc, kastelán,

cuda, villik, official a jinými jmény vyznaených župan,
z nichž každý má zvlášt své statky služebné^) a bére, patrn
podle tradicionálního klíe, uritou kvótu z pokut soudních, tribut,

cel a jiných píslušností beneficia, jichž ovšem uritým podílem

požíval i fiscus knížete samého a desátkem nebo jiným zlomkem
také kostely nebo kláštery, asto velmi vzdálené.

Každý z tchto beneíiciár a podílník má tu své ministeriály,

zvané rozlinými jmény komorník, druh, pohoních, obúzník,

vlada, kteí hájí jeho zájmu a mají rovnž drobná léna služebná.

,,Hradník3^" nebo ,,kastelány" zvala je souvká mluva všechny,

^) Pomr tchto ,,castella" nebo ,,munita oppida" k hlavním ,,civi-

taíes" jest dosti jasn naznaen u Kosmy ve vypravování let 1099 a 1114

a dobrou analogii dávají k tomu i souvké zprávy o míšeských ,,burg-

wardech", tvoících vedle liradiš hlavních podružná sídla vlády v kraji.

Veliká beneficia dvorská pak se tíštila namnoze rovnž tím, že vedle

íšníka vystupuje podeší, vedle maršálka maršálek mladší a podobn.
2) Z listin 13. vku vidím jasn, že rozliní beneficiái mívali asto

v jedné a téže vsi zcela drobné dílce (terrae), což asi nejlépe lze vysvtliti

štpením pvodn jednotného léna služebního na nkolikeré.
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pány i sluhy/) a patíme-li na mnohohlavou tu spolenost, hlásí

se nám mimodk srovnání s kollegiátním kostelem stedovk3'^m,
kde si sbor kanovník, pvodn spolen chlebících, podobn
rozdlil dchody pravidelné a píjmy denní na pevná obroí,

a funkce své specialisoval jmény dkana, probošta, scholastika,

ministra, oficiála a jinak, nepestávaje pi tom na venek býti

kapitulou, svazkem jednotn psobícím a obklopeným rovnž
rojem stídník, altarist, žák, zvoník a jiné píživné chasy.

Pojem beneficia jakožto obroí zajišujícího tradicionální dchod
a zlomek moci jest v obojím pípadu stejný a podobnost v 12. vku
vzrstala zajisté i tím, že pomr nemalé ásti duchovních vi
knížeti nebýval valn jiný než svtských župan. Hierarchie

tehdy u nás neinila ješt nikteiak tlesa svéprávného, ob-

daeného nedotknutelností statk a pesn oddleného cd ád
laických; bylo to v dob, kdy i v západní E\Top ješt trval

boj rozvíený požadavky reformy kliinijské a kdy na píklad

i obady pi korunovacích nebo pasování rytíském, vytváejíce

se zjevn podle vzoru ordinace knžské, ukazovaly, jak tsn
splývá vyšší spolenost laická s dncho\ní. A jako tehdy císa moc
svou v íši opíral pedevším o duchovní lenníky a jimi mocn
vládl, podobn kníže eský vidí ve svých \yšších duchovních,

vtšinou ješt ženatých, jimž zpravidla sám obroí udílí a \^živu

poskytuje, své služebníky rovn, jako ve svtských županech.

Vyhání je nejednou a zbavuje beneíicií stejn jako nevrná ,, hra-

bata", právem spolií zmocuje se jejich pozstalosti; ,,clerus

et suppani" vystupují ruku v ruce na dvoe vévodském i pi

1) Také s názvem ,,urbani" se tu setkáváme vedle obvyklejšího

„castrenses", ,,qui castri tenent beneficia" nebo ,,castellani", kterýmžto

názvem ovšem býval druhdy oznaován zvlášt i vrchní hraník, zvaný

jindy , .prefektem", , .rektorem" nebo , .purkrabím". Nomenklatura listin

stedovkých hledící k jednotlivým stupm úedním jest, jak známo,

vbec nadmíru kolísavá a nepesná; neváhá užívati jednoho a téhož

jména pro rozliné hodnosti a jmenuje naopak touž hodnost nkolika

jmény, jak ukazuje na píklad mnohoznanost slov ..komorník", ..vojt",

..villicus". ..provincia" a jiných. Také název ..cudarius" ml patrn
význam širší i užší a nebýval vždy souznaný se slovem ..iudex", jak uka-

zují na píklad Reg. II., no. 1248, 1268. Nedostatené pihlížení k této

stedovké vratkosti. promítajíc naši potebu výrazu pesného a omyl vy-

luujícího do doby, která poteby té patrn ješt nemla, zavedlo již ne-

jednoho badatele pi rozlišování rozliných kompetencí stedovkých úad
k planým domnnkám.
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velikých koUcquiích národních, a užívání jednoho a téhož slova,

,,beneficia", pro duchovní a svtské léno nebylo zajisté tak ne-

vhodné, jak se zdálo dob pozdjší, zvyklé úplnému vyproštní

církve z objetí státních ád.i)

A jako se v duchovní spolenosti záhy šíilo hromadní n-
kolikerého obroí v jediné ruce, dalo se podobn i u svtských

beneficiár eských. Zastoupení ministeriály umožovalo, že

velmož ml souasn nkolikerou ,,dignitas", tebas vedle hradského

beneficia nkteré léno loví, pinášejíce znaný podíl na dávkách

povinných knížeti za extensivní užívání lesa, jako to ml na píklad

roku 1183 jmenovaný ,,Milgost comes, beneficium habens in Bouses

et summus venator silvarum in Netholicz". Lenní soustavu i všude

jinde vyznaovala takováto kumulace beneficií nejrozlinjšího

rázu, rozsahu a pvodu, mechanicky hromadných a zajišujících

držiteli jejich možnost výživy tím etnjší družiny a odvislých

manu.

Než práv proto, že župa byla pedevším zajištním uritých

dchod a moci, nikoliv úadem ve smyslu novodobém, poro-

zumíme, že i bratí vládnoucího knížete se spokoj ováli nkdy
s beneficiemi dvorskými, jako uinili bratí Spytihnva II., z nichž

jeden byl nejvyšším lovím, druhý správcem kuchyn vévodské.

Dvorské úady takové stály pak nejvýše v ad výnosných obroí

župních, pi emž se nkteré ovšem takka nelišily od pouhých

placených sinekur ; tak bral na píklad polský knžic, investovaný

jiodností meníka knížete eského, za hodnost tu prost z tributu

polského roní podíl 100 hiven stíbra a 10 hiven zlata. 2) Vtšina

však župan dvorských nemla jen podobné ,,výživné" platy,

vesnice a dvorce, pevn pidlené ,,ratione beneíicii", nýbrž

i výnosnou pravomoc soudní, k uritým místm a pípadm
hledící.

Pom.ry 12. a 13. veka byly ve smru tom jist mnohem
složitjší a pesteji ustrojeny, než-li pomry pozdjšího vyhran-^

^) Jest význané, že v Uhrách i biskupové ješt v 13. vku bývali

výslovn poítáni mezi ,,jobbagiones", to jest župany.

2) Z Kosmy se dovídáme rovnž, že podobné ,,komorní lenníky"

Pemyslovci mívali i v íši. Tak dával král Vratislav ron ,,pro bene-

ficio" mocnému íalckrabímu Rapotovi 150 hiven stíbra a biskup Jaromír

souasn platil Kampoldovi, hradníku ezenskému, 30 hiven za závazek

manských služeb.
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ného státu stavovského doby lucemburské, hovjíce \'íce náhodným

odchylkám a doasným novotvarm. Nebo vedle beneficií delší

tradicí posvcených a tvoících jaksi kostru normální vlády v zemi,

mohl se tehdy státi ad hec župou jakýkoliv jiný zlomek dchodu
nebo pravomoci panovníkovy, a to byl teba jenom nepatrný kus

mensálního statku knížecího nebo podíl na cle kterémsi ,,v župu"

udlený, a nepochybn lze do téhož rámce vmstnati i veliké

údly, jichž se dostávalo lenm rodu knížecího na Morav, nkdy
však i V.echách, a vbec jakékoliv jiné podobné pikazování

celých provincií v podružnou vládu, pi nmž se no\'ý lenník

vsouval mezi knížete a dosav^adní drobnjší beneíiciáry.i)

Nebo že i tu slova ,,župa" nkdy bývalo užito, ukazuje

pípad kraje vítorazského, který byl dán celý vévodou Fridrichem

roku 1185 mocnému ministeriálovi rakouskému Hemanovi z Kuen-

ringu a to výslovn ,,v župu" ; nebo ješt v polovici 13. století

potomek Hemanv, pan Jindich z Kuenringu, eským právem

kraj vítorazský držící, sluje v listinách ,,suppanus de Witra"

a vystupuje i mezi velmoži rakouskými astji s V3'znaným

oznaením ,,Heinrich der Suppan". Bral-li tedy mocný pán cizí

z rukou eského knížete jmenované panství tímto zpsobem,

nemžeme pochybovati, že pojem župy ml opravdu mnoho
píbuznosti s lénem,^) a patrn týmž postupem mli od knížete

eského na sklonku 12. vku i bavorští dynasté z Luku kraj sušický

anebo pozdj i purkrabí norimberský Loketsko a lantkrabí leuchten-

berský Plzesko. Ješt v druhé polovici 13. vku nemlo asi

jiného rázu ani vznikání podružných vévodství v rámci království

eského, jako byl údl levoboka Mikuláše v Opavsku nebo státeek,

který ml dostati roku 1289 vévoda Fridrich Míšeský ve východ-

ních Cechách náhradou za kraje postoupené v Míšni.

Vidíme tedy, že ád župní záležel v podobném drobení moci

veejné, jaké v západní a stední E\Top ukazuje rarý feudalism,

1) Pi tom však nebylo nutné, aby je po.škozoval. Pkný píklad

takového pomru, ovšem z oblasti polské, uvádí Koss 1. c. 139. Jde o li-

stinu, kterou kníže dává svému palatinovi v údl rozsáhlé území ,,salvo

tamen iure aliorum supariorum nostrorum, qui in prenominatis castei-

laniis aUquas habent supas vel officia, quibus per hoc ratione huiusdem.

donationis in proventibus suorum officiorum nolumus aliquod prejudicium

generari."

2) Vévoda Fridrich praví ostatn výslovn, že Hadmarovi kraj ,,iure

beneficii concessimus et sine contradictione infeudavimus."
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a županstvo 12. vku jeví se nám pedevším souhrnem tch, kdož

vládnouce vtšími lény služebnými se dlí s knížetem o vládu.

Opírajíce se o klientelu živenou údly „druhého ádu", mívali

ovšem veliký vliv v bzích zemských, za slabých knížat a za

boj o stolec asto i vliv rozhodný, takže o mnohém Pemyslovci

mchl kioniká právem zapsati, že ,,nežil svou vlí, nýbrž vlí

svých hrabat", anebo, že za nho ,
.držitelé znamenitých beneficií

vše v zemi po své vli vedli." Ale i za silných vládc býval vli^

tchto ,,optimates et prcceres" nepochybn znaný. Císaové

ímští, mísíce se jakožto rozhodí do rodových spor knížat eských,

nevolali ke svým dvorským rokm jen Pemyslovce, nýbrž spolu

s nimi druhdy i župany eské, jako umil na píklad Barborossa

pi známém jednání v ezn v letech 1179 a 1182. Ale pes to

prese vše byl veliký rozdíl mezi panstvem eským, jaké se nám
jeví na sklonku 13. v^ku, a tmito župany doby knížecí.

Pedevším není to ješt šlechta podle stavovského pojetí doby

pozdjší, nýbrž spolenost velmi rznorodá. Slyšíme o nkterých

knížatech, že se zálibou dávali dležité úady ministeriálm

nízkého urození nebo jiným povýšencm, ,,proselitm" a ,,neo-

fytm", o nichž Kosmas v pedmluv ke tetí knize výsmšn
praví, že nemají vi pánovi než tupé a ponížené pitakání. Jaké

moci došli na poátku 12. vku na píklad Vacek ,,zrozený pod

žernovem osliím" nebo poktný žid Jakub! Jindy bývali do

zem volání cizinci, patrn pedevším protože pcdle slov, jež

kroniká klade do úst Neklanoví, ,,s mužem cizím domácí lid

tak snadno spiknutí hledati nemže." Názoru obecnému bývala

vtšina pípad tch ovšem pohoršující výjimkou a knížeti zpra-

vidla nezbývalo než podlovati župami vynikající bojovníky ze

starých, svobodných rod, v zemi ode dávna úcty požívajících

a vládnoucích vedle služebných lén také nkterou mocí ddinou,
takže nejeden župan mohl o sob sebevdom íci, podobn jako

to uinil roku 1197 známý Hroznatá, že jest ,,dei gratia de pri-

mátm Boemie clariori stemate descendens," Ale jest význané,

že ani tak slavné rody panské, jako Vítkovci nebo Ronovci, na

poátku 14. století poátky své mcci nekladli do dávné nepamti,

nýbrž že je spojovali s vítznými bitvami 12. vku, v nichž podle

Dalimila ,,rže vzhru vznide" anebo ostrév do popedí se posunula.

Župane doby knížecí nebyli ješt veskrze ddinou skupinou,

pevn zakotvenou spolehlivým právem tídním, a práv asté



138

boje o trn a astá nejistota všech vcí veejných, jež zvyšovaly

politický význam jednotlivých velmež, zpsobovaly ovzduší,

v nmž nemohla tak snadno vznikati zabezpeená a po radu ge-

nerací v popedí se udržující šlechta rodová, jakou se jeví panstvo

eské za posledních Pemyslovc. Nebo zápas o stolec knížecí

býval také bojem o veliká i drobná beneíicia v zemi, v nmž se

rychlé vznos}^ jednotlivc snadno stídaly se stejn rychlým pádem.

Drsný a promnlivý zpsob vlád}^ knížecí nechránil ani nejmocnjší

skupiny, rodové ped úplným zmarem, pi nmž se neztrácela

jen služební léna, ale propadal i ddiný statek. Katastrofa

Vršovc jest jen zvlášt kiklavým \'yvrcholením tohoto náladového

despotismu knížecího, který také jindy nutil valné skupiny v ne-

milost upadlých župan k útku do Nmec, Polska nebo Uher.

Slyšíme, jak kníže Spitihnv dal zatknouti na' ti sta nejzname-

nitjších bojovník po celé Morav a jejich jmním podlil své

vrné, a dovídáme se také, že podobné houfce ,,hodností zbavených'

'

pedák bývaly pedevším pcdncovateli nových pevrat a

nebezpeným kvasem v zemi; spiknutím a úklady proti ži-

votu vévodovu mstívá se odstrený nebo ze zem vyhoštný
župan nejednou a pomr mezi knížetem a pedními velmoži

býval i toho rázu, že kníže v záruku vrnosti bral v rukojmí syny

jejich a dovedl se proti nim po pípad opíti úinn o mladší,

zmny žádostivé pokolení, nebo o množství chudších bojovník
svobodných, oživujících bouliv obecné roky knížecí, jako inil

Sobslav II. Ten prý se na tažení váleném nikdj^ nemnl bez-

peným mezi
,,primáty", neml-li vkol sebe dostatek bojovník

nižších, což nám mimodk pipomíná podobnou snahu souvekých

Štauf, opíti moc svou proti mén spolehli\n;?m dynastm o íšskou

ministerialitu.

Tito drobní ,,milites" eští 12. vku se kupívali sice ostatn
zpravidla pod korouhvemi xtších župan, od nichž pijímali

podružná léna, ale dovedli si vésti mnchd}' i velmi samostatn,

jak názorn líí kroniká Jarloch k roku 1198, kdy na tažení

pomocného vojska eského do íše u Vircpurka nespokojení ,,mi-

litares viri" vtšinou prost opustili pední župany a \Tátili se

do vlasti na svj \Tub, nevzavše odpuštní.

Drsná doba knížecí, tak astými dynastickými pe\Taty roz-

víená, mla tedy svou velmcžnou \Tstvu županskou, ale nebyla

to nikterak ješt ustálená vyšší šlechta rodová, zvláštním stavov-



139

ským sebevdomím spiatá, což ostatn souhlasilo zcela pirozen
s obecnou náladou a význanými rysy doby. Nebo stejn jako

jsme vidli pi nižším, nesvobodném lidu, schází ješt schopnost,

pemáhati konkrétní rozmanitost a pestrou nevyhrannost spo-

leenských zjev jednoduchým a právn pevným schématem

tídních pedl a ád stavovských.

Než jak tedy vzniklo z pvodního županstva, bujícího ne-

klidn ve stínu moci knížecí, panstvo pozdjší, pevn vrostlé

v pdu a sebevdom vytyující vedle panovníka svá práva

rodová? Vc souvisela nepochybn s obecnou promnou ád
zemských, kterou pinesl pozdjší stedovk.

Vytkli jsme již, kolik shodných rys ml župní ústroj eský
s raným feudalismem západoevropským, ale prese všechny po-

dobnosti ty bral se další vývoj v Cechách pece cestou zcela své-

ráznou. Kdo pekroil západní hranice zem a poohlédl se teba

jen v Chebsku, vidl, že tam myšlenka lenní proniká veškeren

život mnohem dslednji a obecnji než u nás. V ki"ajích n-
meckých a ješt vtší mirou ovšem dále na západ od Rýna vyvinul

se znenáhla souhrn norem, odívajících nejrznjší píípady bene-

ficiárních závislostí v jakýsi stejnokroj obecného práva lenního

a srážejících rozlin navrstvené stupn xyšších a nižších lén

v hotovkou soustavu. Soustava ta roztrhala sice stát nkde, jako

se stalo v Nmcích nebo v Itálii, v kusy samostatným životem

žijící, ale jinde, kde jí elila trvaleji moc d3'nastická, jako tomu

bylo v Anglii nebo ve Francii, stala se, aspo na nkterou dobu,

takka ústrojnou zásadou nového státního poádku, vyrstajícího

nad sple primitivních pomr, urovaných osobní náladou. Heslo

,,nulle terre sans seigneur" znamenalo tu vskutku spíše vítzství

jednotného ádu nad chaotickou náhodností, než rozrušení jednoty

;

lenní svazek tu pom„áhal k organickému ulenní celku.

Takové soustavné v3'hrannosti ád}'' beneíiciáiní v echách
nikdy nedosáhly a není nesnadno dohádati se píiny toho.

Z hlavních opor pi vznikání soustavného ádu lenního v západní

Evrop byla rychle se ujímající obecná ddinost lén. Ani té

v Cechách nescházelo docela. Zmínili jsme se na píklad již o kraji

vitorazském, jenž zstal po sto let jakožto eská župa v rukou

Kuenring, než byl pi pádu Pemysla II. Otakara od Cech odtržen,

a slyšíme i o jiných pípadech ddiného udlování beneíicia.

Tak víme, že byl teba* úad loví v kraji zbeenském ddin
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V jednom a tomž rodu. Ale obecným pravidlem se ddinost
župních beneficií u nás nikdy nestala; kníže je rozdává bud na

doživotí^) nebo jen do vle své a práv to byla asi hlavní píina,

pro se župní rady u nás nestaly tak jako lenní právo v zemích

sousedních principem pronikajícím veškeré vzájemné vztahy

vrstvy panující, nýbrž zstaly obmezeny na oblast pomrn
tsnou.

Ježto držení dchod a práv v župu nemívalo záruky bezpené
trvalosti-, snažili se patrn župane nabývati aspc nkterých ástí

svých.beneficií ,,k ddin", tedy ne již jakožto statk služebných,

nýbrž v plný allod. A tak dochází štdrostí knížat,^) jejich obasnou
tísní penžitou, anebo i prostou usurpací velmož k soustavnému

rozchvacování beneficiární pdy a \'ýsostných práv. Vidli jsme,

jak se pan Dtiich Spatzman pel s králem o lo, zda zboží, jež

má, jest ,,župa" nebo ,,ddina" a v starší dob bylo zajisté mnoho
pípad podobného zcizení statk a dchod pvodn knížecích.

Jen tak si vysvtlíme na píklad, že mocný ,,hrab" Hroznatá

na sklonku 12. vku mohl darovati klášteiu tepelskému dležité

clo v ,,brán zemské" a že ze služebných statkii hradiš kd^^si

dležitých zbývaly y 13. století jen ubohé trosky, jako pi hradišti

prácheském, kde zbyla pouze jedna ves a nkolik starobylých

dávek medu a drbeže, které na konec páni Bavorové Strakonití

také získali v ddictví. 3) Pízni panovníkov se tšící župane

a menší lenníci užívali zajisté každé píležitosti, aby ze služebných

lén ulamovali kus po kuse, tebas to b\Í3' mnohdy jen malé stateky

^) Že i nejdležitjší župy bývaly na doživotí dávány, ukazuje na

píldad zmínka Vincenciova, že hrab Velislav hradnictví vyšehradské

,,usque ad finem vite sue obtinuit." Ze samého sklonku 13. vku ješt

známe pípad již uvedený, kdy Oldich z Hradce dostal od krále výslovn
do smrti své správu podkrají lukovského.

*) Zejména z pmií polovice 13. vku máme toho i listinné doklady,

na píklad zprávy o rozdání etných ,,terrae" beneficiámích markrabtem
moravským Pemyslem roku 1239. Docházelo nejednou i k tuhým sporm
župan o podobná darování starší, jako byl roku 1207 zmatek mezi hra-

btem Slávkem a Vítkovcem Jindichem o ves Tynan5^ Proto si dávali

obdarovaní nov získanou ddinu nkdy výslovn knížetem potvrdit proti

budoucím ,,machinamenta quorumUbet beneficia castrorum possidentium".

^) Ponkud více zbylo ovšem jinde, na píldad pi žup kadaské,
k níž podle listiny z roku 1325 náleželo tré vesnic, kus neosazené pdy
hranin a jakési platy v Kadani.
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po rozliných krajích roztroušené, jakýrni bohabojní velmožové

své kostely a kláštery v 12. vku tak rádi obvují.

Pdy a dávek, jež mohl kníže eský rozdávati v župu, bylo

pvodn ovšem velmi mnoho a v mnohých krajích míval statek

knížecí patrn dlouho vrch, ale údly poskytované z toho kostelm

a kusy pecházející v trvalé vlastnictví beneíiciár zmenšovaly

oblast tu postupn tak, že to, co na konec zbývalo, nebylo již

dosti silnou kostrou pro vzrst jednotného ústroje lenního, ve-

škerou spolenost pronikajícího. Církev se vymkla obecn z bez-

prostední moci knížecí a svobodná ddina svtská zvítzila nad

župou, která pvodn uvádla ve zv^láštní závislost na knížeti

velikou ást obce svobodných bojovník. A tak v 13. století

slovo ,,beneficium" se u nás stává takka souznaným se služeb-

nými obroími pi soudech zemských, které se allodifikaci lépe

ubránity, než vtšina jiných starých lén služebních.

Tato skutenost, že se lenní zízení v Cechách -vlastní silou

pln nerozvinulo, jsouc utištno svobodným statkem zemským,

mla vbec vážné dsledky pro další vývoj ád eských. Ze-

slabila sice nebezpeí, že by se zem mohla rozpadnouti v pouhý

svazek baronií a zásada obecného poddanství státního všech

svobodných tím získala trvalosti, ale jinak sotva lze popíti, že

setásání tolika zvláštních závazk služebných bylo pro moc

panovníkovu ztrátou podstatnou, tím spíše, že souasn psob-

nost moci té byla i jinak obmezována, totiž pevnjším utváením

práv a svobod zemských, které se staly bezpeným podkladem

stavovského sebevdomí vznikající šlechty a zejména panstva.

Vzrst svobod tch byl ovšem tak znenáhlý, že není ven-

koncem snadno jíti v jeho stopách. Takka jen tušiti jej lze spíše

než pímo poznávati. Ale kdo te pozorn prameny souvké,

tomu sotva ujde, jak krok za krokem, zejména od doby Vla-

dislava II., od polovice 12. vku, život vyšších vrstev našich

ztrácí vbec drsnost a tuhou upoutanost pvodní. Nová laická

i duchovní vzdlanost, pramenící zvlášt z oblasti románské,

hlásí se i u našich dveí stále mocnji se svými požadavky rytí-

ského zušlechtní a vtší dokonalosti kesanské, se svými asovými

hesly klunijskými, které nevytýkaly jen lozdíl klerika a laika,

nýbrž hlásaly také drazn veliká slova ,,iustitia" a ,,pax.'.' Kížové

výpravy a jízdy znamenitých houfc eských až do Itálie rozšiují

•obzor a posilují sebevdomí jednotlivc, t,akže nebylo nikterak
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s podivem, když se v pokolení následujícím mocn ozvalo volání

po vtších svobodách a lepším zabezpeení práva v zemi vbec.

I doba pedchozí nepostrádala ovšem ád zvykových a

mla pirozené vdomí toho, co jest s právem a co bezprávím,

ale tyto záruky a ohrady práva byly patrn asto píliš nízké pro

silné vášn, zvli a náladu panujících, na níž bezpeí osob i ma-
jetku až píliš záviselo. S rostoucí vzdlaností a sebevdomím
roste však obecná touha po upevnní ochranných hrází tch tak,

aby poutaly iny panujících vskutku tsnji a vzrstá i poteba
pesnjšího rozlišení jednotlivých skupm spoleenských, zabez-

peujících se pívnou ochranou svobod a zvláštního práva tíd-

ního. V první kapitole jsme vidli, jak v 13. vku hospodáské

pevraty zpsobity jasnjší uvrstvení a aspo ástené zlepšení

právního stavu nejnižších, porobených tíd, a tém souasn
dosáhl i vyšší, svobodný národ na knížeti podobných záruk

lepšího bezpeí osob i statk a vtší svéprávnosti.

Jest známo, že se to tehdy nejdslednji podailo pedevším
duchovenstvu. Dlouhým úsilím, patrným zvlášt ve sporu biskupa

Ondeje s Pemyslem I. Otakarem, nabývají také v echách
veškeí klerikové zarjiených výhod zvláštního stavu, chránného
proti komukoliv jinému silou práv se ustalujícího práva kano-

nického, a dosahují v 13. vku namnoze i pro své poddané milostí

panovníkovou dokonalého vyproštní ze soudní pravomoci žu-

panské. Duchovenstvo vítzilo ovšem snáze, opírajíc se o rostoucí

moc hierarchie vbec, která teprve tehdy, po ásteném aspo
vítzství idejí ehoe VII., srstá pevn v jediný útvar universální,

ímem ovládaný, a vym.áhá všem svým píslušníkm dsledn
výjimené postavení v ádu spoleenském. Než také jiné \Tstvy

obyvatelstva, nechránné tonsurou, dosahují v Cechách od konce

12. vKu pevnjších záruk právních proti zneužívání moci veejné

a tím i trvalých výhod jiných. Jest to zemanstvo, souhrn plno-

právných obyvatel zem, spolený kruh, v nmž se v dalším vývoji

sice od sebe rozrznila rodová šlechta vyšší a nižší, páni a vladykové

,

který však zásadn ml i v pozdjším stedovKu rovné svobody.

Svobody ty, shrnované nejastji jménem práva zemského, —
,,ius terrae", ale druhdy i ,,ius nobilium"i) — tvoí na sklonku

^) Tak teme v moravské listin z roku 1296 (Cod. dipl. Mor. V.,

. 44), jak se dva mocní páni zaruují klášteru oslavanskému tíletou
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13. vku již zcela pevnou soustavu práva z\'ykového, obhajujícího

každého zemana a nepímo i jeho poddané ped jakýmkoliv ne-

slušným útiskem. Vlastní vývoj tohoto práva zemského, kterým
moc panovnicí b3^1a svedena v užší a pesnji stanovené eišt,
jest ovšem dosud jen málo znám, ježto se nedál s pom.ccí cizích

initel, jako bylo u duchovních, a není zde ani místa, o nm
podrobnji uvažovati. Svobod}' jím zaruené vyrostly nepochybn
pedevším ze starších, obecných zvyk a názor, ale z ásti vznikly

pece i z nových ústupk, vynucených na panovníkovi silnjšími

potebami zem kulturn pokraující, takže se jenom neprávem

pozdji hledlo na právo zemské jako na stav v státu eském
platnj'^ hned od tch dob, co podle slov Dalimilových ,,Pemysl
s Libuší vše právo zemské zamyslí."

Nebylo tomu u nás zajisté jinak, než v ostatním svt sou-

vkém. I jinde byty poátky svobod stavovských sice cosi vlastn

nového, výsledek vzepení proti dotavadním pomrm, ale obecný

názor je rychle piodl úctyhodným pláštíkem domnlé staro-

bylosti a svatozáí pradávného, dobrého práva. Nebo stedo-

vký lovk hledl na právo nejradji jako na samozejmý a odvký
ád mravní, \ykládaje vtšinu jeho pirozených nedostatk,

jakmile si je uvdomoval, za pouhé jeho pokažení doasnou ne-

dbalostí. Proto pojem ,,reform.ace" hraje v dob té tak velikou

úlohu a legislace bére na sebe tak ráda tvánost prostého návTatu

k domjilým pvodním starým obyejm ,,antiquae consuetu-

dinis" nebo se opírá aspo o slavná jména domnlých dávných

zákonodárc, a to byl Karel Veliký, anglosaský Eadward nebo

v Rakousích svatý vládce Leopold. Vskutku však právo zemské,

vítající nás na poátku 13. vku, nebj^lo tém. nikde prostou

kodifikací starých ád, nýbrž pedevším projevem nových poteb

a sil spoleenských.

Týž duch, s jakým se setkáváme roku 1214 v anglické Magna
charta, ve zlaté bulle Ondeje IL Uherského z roku 1222 nebo

o nco pozdji v podobn3'^ch listinách polských Piastovc, vane

nám i z t. zv. iura Conradi, vzniklých na rozhraní 12. a 13. vku
a tvoících úhelný kámen pro veškeren další vývoj práva zem-

správou statk koupených od jakéhosi zemana, slibujíce je ,,secundum

ius nobilium tueri".
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ského v zemích eských.^) Tato statuta „knížete Konráda Oty"

prozrazují adou lánk, že byla pedevším rozhodným úspchem
vzepení svobodných Cech proti dotavadní nejistot pomr
veiejných, a již nejistotu tu zaviov^ala sama ruka panovníkova,

sáhající na statky svobodných, nebo svévle mocných župan
v soudech provinciálních. Pinášejí posílenou bezpenost statk,

zmírnní tuhého rádu odúmrtního ddickým právem dcer a sou-

rozenc, záruky proti náladovému ízení soudnímu i mnoh^^-m

jiným útiskm a byly nepochybn rovnž ,,forma securitatis ad

observandum pacem et libertates," jako slavná listina slib, k níž

Jan Bezzemek roku 1215 na louce Runnymede pitiskl svou pee.

Konrád Ota, dávaje v Sadské r. 1189 svým echm a Mo-

rav-anm statuta ta, inil tak snad s nechutí ponkud menší než

anglický král, ale rovnž sotva zcela by pedchozího nátlaku,

a jeho nástupcové, zejména Pemysl I. Otakar, býv^ali nuceni,

ovšem v rozsahu postupn rozšiovaném, stvrzovati jednotlivým

provinciím práva ta znova, stejn jako to v Anglii nkolikráte

uinil s ,,velikou chartou" syn Bezzemkv, Jindich III. A z tohoto

jádra pak vyrstá rychle souhrn zásad poutajících panovníkovi

ruce daleko pevnji než doba pedchozí. Tak, nechce-li slouti

tjo-anem, nesmí již sáhnouti na statek zemanv, aniž smí jej

prohlásiti psancem leda ,,secundum terrae consuetudinem, hoc

est post ternae citationis edictum", nesmí se ani opravdu od-

umelého zboží zmocniti bez \'ýslovného rozhodnutí soudu ve-

ejného a vbec nesmí si vésti podle svého ani ve mnoha jiných

pípadech, v nichž jeho pedkm kdysi jen okam.žitá nálada byla

1) Vcné dvody, jimiž nkteí badatelé, zejména Jar. elakovský,

hledli dovésti, že práva Konrádova nebyla vydána pro echy, nýbrž

jen pro Moravu, jsou sotva dostatené, opírajíce se píliš o právní ped-
poklady doby mnohem pozdjší. Správnjším se jeví zajisté opané mínní
Kalouskovo a Demelovo, jež lze opíti i jinými dvody, kterých tu však

není vhodno rozvádt. Starou domnnku, jakoby pvodcem práv tch
nebyl kníže Konrád Ota nýbrž Konrád, syn Betislava I., obno\-il sice ne-

dávno ješt Koss (1. c. 124), ale naprostou lichost její prohlédne asi každý,

kdo ponkud bedlivji uváží teba jen ustanovení statut o nerušeném

držení statk zemských od dob Konrádových, které jist nemohlo hledt

ke sklonku 11. vku. A rovnž lze sot^•a pijmouti ve všem tvrzení Kossovo

o vlivu nmeckých vzor na jednotlivé lánlíy ád Konrádových; spíše

by bylo možno mluviti o obecném vlivu cizího ovzduší na náladu, která

vbec vedla ke vzniku kodifikace té.
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zákonem. Složitý íormalism phon a jiných obšírných zvyk
prccessualních, dobe shrnutý v knize starého pána z Rožmberka

a jevící se našemu oku tak podivným, utužil se rychle práv touto

snahou po ochran obvinného proti náhlé libovli mocnjších,

dodávaje slabšímai asu i právních prostedk k odporu.

Proto v 13. vku již není možno u nás mluviti o patriarchálním

despotismu. Korunou trvale ozdobený panovník eský vyrostl

sice znamenit do výše jak v oích ciziny, tak ped tváí svého

vlastního národa; s upevujícím se blahobytem v zemi sílí i jeho

sebevdomí, ale jeho moc vi svobodným Cechm a Moravanm
není již bez výslovných hranic, zvykem se stále více upevujících.

Roku 1278 koupil míšeský pán, Rulko z Bibersteinu, od Pe-
mysla II., shánjícího tehdy peníze na poslední výpravu, hrad

Friedland, a vstupuje v poddanský svazek království eského,

zavazoval se, že bude plniti všechny povinnosti z toho plynoucí,

ale jen v té míe, jak to prý iní ostatní zemane eští ,,pcdle zvyku

tohoto království". Zvyk zemský se stává v 13. století pevnou

normou a proto mžeme za posledních Pemyslovc mluviti již

i o stavovských svobodách v zemiích eských.
' Ovšem že ješt nikterak ve smyslu, ve kterém, slovo to zdo-

mácnlo na sklonku stedovku. Bylo to jist nesprávné, kladli-li

starší badatelé již do 13. vku na píklad vyvinutá zízení snmovní,

majíce za to, že již tehdy hotová obec stavovská, jakožto pevný

útvar vedle panovníka stojící, se úastnila Vlády a dokonce snad

pravideln bern mu povolovala. K tomu vskutku bylo ješt

velmi daleko, a uvidíme pozdji, jak jen katastrofální poruchy

veejného ádu v zemi vedly k nkterým prvním nábhm v tomto

smru. Ale že jinak svobody zemanské tehdy nebyly již prost
jen obranného rázu, ukazuje nám nejlépe vývoj soud provin-

ciálních.

Soudy ty sthovaly se ze starých hradisek do nových mst,
ponvadž tržním ruchem svým byla k soudním phonm a pro-

klamaci vhodnjší, a zstávaly pi tom ohniskem veejného života

v loraji, takže podle nich právo zemské bývá také zváno ,,ius

provinciale," ale podstata jejich se pozmnila valn. Z tvrdého

prostedku panování nad zemí mní se soud provinciální již ve

13. vku stále zejmji v ústav zaruující pedevším dokonalou

bezpenost práva svobodných a sloužící zetelnosti jejich ne-

movitého zboží. ídí jej sice stále skupiny beneficiár, uvádných
§ ústa, Dv knihy íeských djin I. 10
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panovníkem na delší nebo kratší dobu v držení hradských lén, ale

žnpané ti jsou vázáni pevnji než kdysi nejen poadem práva,

nýbrž i pímou souinností kraje. Ve všech vtších vcech
a sporech rozhodují o tom, co jest právem, vskutku zemane,

scházející se nkolikráte v roce k soudu provinciálnímu podobn
jako k nkolikadennímu výronímu trhu,i) a dobe to vystihl

Václav II, v listin vj^dané r. 1292 Brnu, kde mluví o takových

rocích soudních jakožto o schzích, k nimž prý se ,,urození schá-

zívají k projednání s\'ých záležitostí". Tím se vskutku zejm
piznává, že pvodn nejmocnjší bašta knížecího panování se

zmnila vlastn v zaízení ovládané obcí zemanskou. A teme-li

pozorn listiny 13. vku, vidíme, jak vskutku beneíiciárové soud
provinciálních se znenáhla mní spíše v jakýsi stálý výbor soudní,

psobící v obdobích mezi jeho jednotlivými' roky pedevším

v zájmu svobodného obyvatelstva.

Nebo nepijímají jen pokuty, neopatují jen phony a ne-

stíhají jen škdce míru, nýbrž jsou zárove v provincii soudní

jakousi zárukou poádku vlastnického, dosvdujíce s\^mi peetmi

trhy a smny nemovité, jako se to pozdji dalo deskami, vykoná-

vajíce na požádanou limitaní ochozy a pijímajíce právní pro-

hlášení nejrznjšího druhu. Tak slouží kraji a nevládnou mu
pouze, a proto mžeme mluviti o stavovském opanování soud
provinciálních, které ve 13. vku bylo zajisté nejvtším úspchem
zemanstva a základem, na nmž se sebevdomí vznikající vrstvy

šlechtické mocn vzpímilo. Král je ovšem v názoru obecném

i dále nejvyšším zdrojem práva, mže mocným slovem svým

a immunitním privilejem vyjmouti celé skupiny obyvatelstva

a statk z píslušnosti soudu i jeho beneficiár a iní tak na

žádost duchovních i svtských pán patrn tím ochotnji, ím
více soudy provinciální pestávají býti oporou jeho moci, takže

exempcemi unikalo nižší soudnictví nad poddanými znenáhla

vbec soudm tm a zbývalo jim jen souzení svobodných. Král

^) Že obojí druhdy bývalo vskutku spojováno, dosvduje listina

beneficiár znojemských z roku 1278, v níž se jmenují zemane ,,qui ad

forum in Znoym convenerunt et ad iudicium provinciale" (C. d. Mor. IV.,

no. 151). Bylo zajisté o trhu snáze než kdy jindy sebrati dostatek uro-

zených, žádoucí k plnosti soudu a ešení otázek, které podle mínní doby

žádaly ,,nobilium terre copiam in generali coUoquio astantium", jak to

vytýká listina rovnž znojemská z roku 1279 (Reg. II., no. 1177).
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mže také rozkazem svým zastaviti rádný bh jakékoliv pe,

mže jmenovati zvláštní rozsudí a vyhraditi si osobní rozhodnutí.

On soudí dležitjší vci vskutku asto sám na dvoe a pi jízd

zemí svolává obas pro vtší nebo menší poet provincií zvláštní,

slavnostní roky soudní ,,super decidendis quaestionibus, causis

et litigiis omnimodis" ; ale i pi rocích takových, zvaných po

latinsku ,,placitum" nebo ,,curia sivé coUoquium generále", nalézá

král právo v souhlasu a podle výpovdi shromáždných zeman;
s nimi se tu dohoduje namnoze i o nových ustanoveních, do-

tavadní právo platn doplujících a odívaných vtšinou rovnž

v roucho soudních nález.

Naznaili jsme již, že roky takové nelze ztotožovati s po-

zdjšími snmy vyvinuté soustavy stavovské. tJast na nich

jest stále ješt spíše nepohodlnou povinností poddanskou,^) než

cenným právem, ale jednání pi nich bylo zajisté již podstatn

jiného rázu, než jaké znaly staré tumultuarní tábory doby knížecí,

jsouc daleko více provanuto duchem práva formálního.

V tomto jednotném práv zemském, jemuž každý plnoprávný

Cech byl ,,nobilis", nabyla tedy v pozdjším stedovku jak

vyšší tak -nižší šlechta naše spoleného pístešku a nám jde nyní

pedevším o to, abychom vystihli, jaký vliv ml jeho vývoj zvlášt

na pomry tch velmož, jimž kníže eský zpravidla svoval
vtší beneficia a pro nž se ustálil název župan.

Vliv ten byl nepochybn veliký. Rostoucí svobody zemanské

a bezpenjší ády právní v zemi zužovaly sice v mnohém zvli

mocných kastelán, soudc a villik knížecích, a podstatné kusy

t. zv. práv Konrádových obracely svj hrot spíše proti nim, než

proti knížeti samému, ale naopak nesmíme zapomínati toho, že

vtšina župan vládla jen doasn jménem knížecím a že i oni

druhou ástí své bytosti píslušeli k svobodným obyvatelm zem,
majíce vedle lén služebních i ddické statky a snažíce se podle

sil poet jejich množiti. V Anglii za boje o velikou chartu dovedl

velmožný baronát obratn získati proti korun i nižší rytístvo,

užíti jeho stížností a pes to podržeti potom z vítzství sám lví

^) Tak tomu bývalo i v sousedství, na píklad v Rakousích, kde se

šlechta v 13. vku domáhá toho, aby zápovduí ,,taidinky" nebyly asté
a aby je kníže jen do nkolika vtších mst svolával a ádn, aspo šest

nedl naped, ohlašoval.

10*
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podíl. U nás b}^! asi pi vzniku práv Konrádových podíl nespo-

kojenosti drobných bojovník, již za Sobslava II. v ped se

sunoucích, ješt lilunjší, výsledek však byl vlastn týž, Z nových

záruk právních mli velmožové znamenitý zisk, nebo práv
v kruhu pedních župan, v nmž se skvlost moci tak snadno

obracela v potupný útk a ztrátu všeho, bylo patrn více než

kde jinde ocenno elné ustanovení nového práva zemského,

podle nhož ,,všechny ddiny, které by mužové urození, jak vtší

tak menší moci, drželi od dob vévody Konráda bez náku, právem

a klidn, jim mají dále bezpen náležeti". Bylo ustanovení to

zajisté hoto\ým mezníkem, zarážejícím dotavadní neklidné pe-
suny nemovitých statk v kruhu svobodných bojovník i velmož,

jež nejvíce vadily bezpené ustálenosti vyšších vrstev a vzniku

pevné, rodové šlechty.

Proto pochopím.e, pro práv v županstvu v druhé polovici

12. vku nalézáme praotce mnoh5'ch pozdji elných rod panských,

na píklad Vítkovc, u nichž pam-t potomk se pak zvlášt za-

stavovala, a kteí, jak se zdá, opravdu položili základ k moci

svých rod. Teprve bezpenji nalezené právo zemské umožnilo

prom.nu županstva, -vratké šlechty služební, v rodový stav panský

;

pihlédneme-li. však k vci pozornji, postihneme snadno, že

pedpoklad ten ovšem nebyl jedin rozhodný. K vysvtlení

vzniku panstva jako zvláštní vyhranné skupiny v zemanstvu

požívajícím vbec výhod práva zemského, dlužno si povšimnouti

i jiných podstatných okolností. Jsou to pedevším nkteré vý-

znané rysy nemovitého majetku v rukou pán nahromadného.

Na sklonku 13. vku mají rody panské v ddiném vlastnictví

rozsáhlá panst\a, v jejichž stedu stává hrad nebo aspo msteko
hrazené a obklopené vncem úroných vesnic i poplužních dvorc.

V rukou jediného pána bý\'á nkdy i nkolik takových panství,

ale rovnž asto nkolik bratí nebo strýc drží zboží svá po

dlouhou dobu v rodinném nedílu, chráníce se tak ped odúmrtí

královskou, jež hrozila vždy, kdykoliv by oddlený len zemel

bez potomk. A pozoruhodné jest, že nejvtší a nejscelenjší

zboží panská neležela ve stedu zem anebo aspo nikoliv v oblasti

staršího osídlení. Tam má až do husitských dob pedevším církev

rozsáhlý majetek, sebraný z knížecích i soukromých donací, koupí

a smnami horliv scelovaný. Velcí páni svtští mívají sice rovnž

v oblasti té zboží, ale pevahou jen neveliká a roztroušená, která
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až V 15. vku saekularisací církevních statk a soukupem majetk

vládyckých rychleji vzrstala. V dobách pedchozích vskutku

veliká panství svtská, jak v Cechách tak na Morav, ležela spíše

na pd nového osídlení, kde díve v dob knížecí bývaly ješt

lesy. Zvlášt v Cechách tvoila hlavní latifundia panská hotový

vnec kolem hranic zemských, dosti široký, a sleduj eme-li pozornji

podíl jednotlivých rod na této pd, objevíme i jiné, zajímavé

zje\^.

Vidíme totiž pedevším, že jednotlivá plemena panská na

sklonku 13. vku mívají sice hlavní tžišt moci v nkterém kout
pomezního kraje — tak Vítkovci a Bavorové na jihu eském,

Markvartici a Ronovci pak na severu zem, rozliné vtve Drslavic

v Klatovsku, rodiny Janovic v horním Poohí, Hrabišici v severo-

západním pomezí, Divišovici a Benešovici v Posázaví a tak dále —
ale tém žádný z rozrod tch nemá dominií jen v takovém

místním kruhu ; tém každý mívá znaná zboží i na protilehlých

stranách pomezí a nkdy až na kolonisaní pd moravské.

Tak vidíme na píklad, že páni z Rizmburka, jejichž hlavní

moc tkvla pod Rudohoím, mají lesní zboží i v horním Posázaví a

na jižních hranicích moravských. Páni z Potštejna zakládají

stejnojmenné hrady i v Plzesku i na severovýchodním pomezí

eském; Ronovci mají státky v severním cípu Cech i na vyso-

in eskomoravské a hloubji v Morav samé, rovn jako n-
které vtve Divišovic,' zejména Šternberkové. Také z Jano-

vic nkteí, jako Jan z Polné a jeho bratí, mají vedle

statk v Poohí lesní zboží na Polensku, Litomyšlsku a

Pardubsku
;

páni z Rožmberka a z Hradce nabývají rozsáhlých

Újezd ve vzdáleném Opavsku, kdež se vedle nich objevují

ovšem i páni Bavorové Strakonití, sousedící s nimi v Pošu-

maví, i Benešovici, jejich sousedé na Sedlansku. Sleduj eme-li

pak nkteré pípady ty podrobnji, zvlášt, kde jde o pozdní

kolonisaci dlouho opomíjených oblastí, jako bjdo Opavsko, ne-

ubráníme se pesvdení, že vtšina rozsáhlých zboží panských

mla svj pvod ve výprosech Újezd lesních na knížeti ve chvíli,

kdy ruchem kolonisaním tvánost zem se vbec rychle mnila,

tedy pedevším v dob Pemysla I. Otakara a Václava I. Jednot-

liví župane z družiny, která se práv tehdy tšila králov pízni,

užívali patrn vší píležitosti, aby si zajistili kde jaký volný podíl

na hvozdu královském v pomezí nebo i více ve vnitrozemí, a v pe-
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kotném závodní vzájemném nedbali píliš toho, v kterém koutu

zem nový údl ležel.

Zda byla darování taková knížetem inna zpravidla bez

podmínky, prost v ddictví, anebo jinak, ovšem ne\'íme. Snad
pojil se nkdy k vtším výprosm závazek ke zvláštní služb a

jejich vlastníci tím vstupovali v užší, takka manský pomr ke

králi. Nkteré zmínky aspo tomu opravdu nasvdují. Tak pi
své známé srážce s rodem Vítkovc roku 1277 Pemysl II. vy-

týkal, že páni ti nejsou k nmu vázáni jen obecným závazkem

poddanským jako druzí zemane, nýbrž nadto ,,íidelitatis hom.agio

astricti", což by nasvdovalo zvláštnímu závazku lennímu.

Také pan Vilém z Hustopee praví výslovn, že od krále Václava I.

obdržel ,,v odplatu svých zásluh" veliký kus lesa ,,titulo íeodali"»

Než to byly snad výjimky anebo závazky, na nž se v echách
rádo zapomínalo, nebo svobodné vlastnictví ddické tu vbec vy-

tlaovalo statek lenní.i) Vskutku však patrn vtšina rozsáhlých

dominií panských vyrostla na pd pvodn knížecí a proto lze

míti za to, že podstatnou složku vznikajícího stavu panského

tvoili ti z župan, družinník a milc královských, kteí dovedli

díve než ostatní postihnouti smr hospodáského vývoje 13. vku.
Nebo nestailo jen uloviti v as slušné sousto z velikého

koláe knížecí pdy, dotud jen na divoko užívané, nýbrž trvalý zisk

spadl do klína pouze tomu, kdo si dovedl hbit zjednati i kapitál

a vhodné lokátory k rychlému užití dosažené koncese a neprodal

snad holý výpros jmým, podnikávjším.^) Hospodáský pevrat,

který zmnil v podivuhodné rychlosti podstatu celého národního

života, ml zajisté okamžiky, kdy ti, kdož mli píležitost, aby

^) Snad míval vyprosný statek z poátku i jiná bemena, podobné
jako v Uhrách, kde ,,terra a rege deservita" podléhala odúmrti vtší mrou
než pravá ,,terra hereditaria" a smla býti dlouho jen se svolením králov-

ským prodávána. Trvalých stop to však u nás jist nezanechalo, a na

sklonku 13. vku by bylo lze nkteré zmínky pramen vyložit tak, jakoby

páni zemští byli platili obecn za pímé many královy. Aspo slibuje

na píklad vévoda opolský Kazimír, vstupuje roku 1289 v lenní závazek

ke králi Václavu II., že mu bude sloužiti ve všem ,,tamquam vester va-

sallus quilibet sivé baro regni vestri nec non ad omnia et singula, que iura

íeodi exigunt et requirunt" (Cod. jur. boh. I., no. 80).

2) Že i to se dalo, ukazuje teba pípad Petra, ,,rektora pro\-incie

bítovské," který, vyslouživ si u Pemysla I. lesní Újezd lovtínský na

Jihlavce, prodal jej klášterníkúm louckým.
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ve vtší míe z nho tžili, rychle nabývali trvalého prvenst\i

ped ostatními. Zvlášt podailo-li se jim dokonce pitisknouti se

k samému zdroji nového blahobytu a státi se pány dlního bo-

hatství, jako uinil na píklad v polovici 13. vku pan Smil z Lich-

temburka a nkteí jiní Ronovci na vysoin eskomoravské,

pan Boreš z Rizmburka v Horách Krušných, nebo panští majitelé

zlatých rýžoviš v rozliných koutech zem. To byly ovšem vý-

jimky; vtšinou se bylo županm spokojiti se zisky plynoucími

z probuzeného ruchu kolonisaního, který rázem dodal nové ceny

lesní pd, dotud opomíjené.^)

Ke vzniku nových, výnosných dominií nestaila pak jen pda
a kapitál ; bylo teba také svobod a výsad právních, bez nichž nebylo

snadno dosíci lepších osadník a zvlášt nikoliv zámožnjších

Nmc. Vidli jsme, jak msteko s týdenním trhem a rychtou

bývalo pirozeným stedem a takka podmínkou ádnému vzniku

etnjších lánových vesnic, vysazených na penžitý úrok ; ale jen

královská milost umožovala zpravidla zízení takové osady

s právem, ,,jako se ho obce královy drží", osady vyaté z moci

krajských beneíiciár. Zkáza, které u nás propadly skoro veškeré

starší písemnosti svtských vrchností a snad i ta okolnost, že

patrn mnohá milost královská byla jen ústn uinna, zpsobily,

že se zachovalo jenom nemnoho privdlejí podobných, jako jest

list Václa^^a II. z roku 1293, povolující panu Bavorovi ze Strakonic

v Horaždovicích zízení rychty, na provinciálním soudu nezávislé

a pilenné co do poadu odvolacího k samém.u soudu podkomo-
skému, stejn jako to mla vlastní msta královská. Nepochybn
však vtšina panských msteek vznikala podobným výprosem,

kterým župan nabýval vhodného podkladu k pevnému vybudo-

vání samostatného soudnictví patrimoniálníh o, jehož se podle vzoru

duchovenstva i svtské vrchnosti v 13. vku vbec domáhaly.

Pkným dokladem toho jest nám listina z roku 1265, v níž

Pemysl II. udluje statkm Herborta z Fulštejna na Opavsku
stejné výsady, jaké prý kdysi udlil tamním statkm svého mar-

šálka pana Voka z Rožmberka, totiž ,,aby poddaní jeho nebyli

vláeni k soudm provinciálním a sudí provinciální, komorník,

^) Zvýšená cena ta se jeví také rostoucí pesností hraniních limitací

sousedících Újezd lesních, jakou mívají listiny 13. vku a kterou mnohý
klášter se snažil vsouvat také do starších listin darovacích smlými inter-

polacemi.
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cúda a jiní beneficiárové aby xiemli žádné moci souditi je anebo

jimi pod záminkou soudu jakkoliv^k vládnouti". Pan Herbort sám
a jeho ddicové nabývají práva na svých zbožích rozsuzovati

veškeré spory a sousedé, jeho poddané žakijíce, mohou se jen

tehdy obraceti k soudu provinciálnímu, kdyby on jim odepel

uiniti po právu ; ale i tehdy pipadají pokuty soudní jen jemu
samému a nikoliv beneíiciárm.i)

Tak vznikal}' šíením piáva purkrechtriílio vedle církevních

immunit hojné immunity panské jako hotové státeky ve stát,

v nichž lid poddaný, podléhaje jasnjšímu právu rychetnímu,

byl chránn ped útisky beneficiár krajských, a jest význané, že

název ,.provincia", platný pro okršlek soudu knížecího, platí

záhy i pro n. Tak mluví pan Idík Svábenický o svém lesním

zboží na Úp, totiž pozdjším panství trutnovském, jakožto

o ,,p-"ovincii úpské", kde podobn, jako to inila stará knížata,

i on daruje desátek ze soudních pokut klášteru zderazskému.

Znenáhlý vývoj vcí tch psobil ovšem, že pomry soudní

byly u nás asi hodn dlouho svrchovan pestré a složité, když

vrchnosti nesoustavn a tém náhodn, nkde ]en na pólo, vy-

vlékaly své poddané z dosahu úad hradských. Jist se teprve

v prbhu 14. vku vyhranil pomr beneficiárních a vrchnosten-

ských jurisdikcí s vtší stejnomrností, podobn jako se stalo

roku 1311 v Dolních Bavoích, když vévoda Ota zvláštním hand-

feštem stanovil obecn právo všech pán zemských na nižší justici

v jejich ,,Hofmarken". Ale již patrn za Pemysla II. Otakara

soudní s\Tchovanost aspo vtších pán zemských nad poddanými

zobecnla tou mrou, že král, urovnávaje spor o píslušnost pan-

ských lidí v královských mstech osazených, ale starého svazku

poddanského nesproštných, obecn ustanovil, aby pokuty na n
vynesené soudem mstským pipadly jejich pánm ,,stejn jako

kdyby jimi samými nebo jejich rychtái byli odsouzeni".

Kdo tedy z mocnjších v zemi dovedli rušné doby velikého

pevratu a doasné pízn královy nejlépe užíti k vytvoení vtších,

^) Jiude ovšem bývaly takové exempce jen ástené, jak ukazuje

na píklad listina Pemysla I. z roku 1225, kterou král, smuje s bratry

Petrem a Benedou zboží jakési, sprošuje je pouze ,,ab omni servitute que
narez et nocleh vulgariter dicitur". Ale zpravidla ovšem asi i tu následovalo

pozdji rozšíení výsad v plnou immunitu, jako toho u duchovních statk
máme zejmé doklady.
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scelených panství, zaruujících znamenitý trvalý dchod v pen-
zích a panování, nabývali již tím nepochybn význaného posta-

vení proti ostatním vlastníkm drobných nebo píliš roztíštných

zboží. A zvlášt, smli-li ve stedu panství svého postaviti t\Tdý,

v kameni zdlaný hrad a ozdobiti jej zvuným, nejradji nmeckým
jménem!

Jest známo, že se ve stedov^ku válené prostedky útoné
opoždovaly za vývojem techniky obranné

;
proto, kdo vládl teba

s malým hloukem místu dobie opevnnému, stával se mimodk
podstatným initelem v život veejném a snadno i metlou kraje

okolního. Nešlo ovšem o drobné, ze deva sroubené tvrzky, chránící

ped loupeží, jimiž kraj byl poset, nýbrž o místa odolávající vskutku

i delšímu obléhání. Stará hradišt provinciální, tvoící kdysi

hlavní body obranné osnovy v zemi, ustupují v 13. vku novým
útvarm, a to jsou jednak hrazená msta, jednak hrady. Hrady
byly menší sice, ale za to novou gotickou technikou pevn ztu-

ženy a práv pro svj neveliký rozsah snáze nalézaly místa i pí-

rodou zvlášt silná. Kdo má msta a hrady, jest vskutku pánem
kiaje, a pochopíme, že touhou velmož se stalo, vedle msteka,
vsí lánových a soudní pravomoci míti také skutený lirad, k jehož

postav^ení bylo zásadn teba svolení panovníkova, a ovšem v do-

bách neklidu bývaly hrady i svévoln zdvihány. Pýchu nad takovou

zvlášt cennou oporou vlastní moci nám dokazuje obliba, s níž

od polovice 13. vku panstvo naše, ovšem podle cizích vzor,
spojuje jména svá s názvy nových hrad a tím konen dosahuje

znenáhla i vtší stálosti vzájemného oznaování.

Do té doby nebývalo ve vci té ani v právních listinách

dbáno jakéhokoliv pravidla, zajišujícího nepochybné urení
osoby. Stedovk, a na to se tak rádo zapomíná v pracích z djin
právních, dlouho neml vbec poteby podobné pesnosti v titulech,

jaká nám jest vrozena. Užívá bez rozpak téhož slova pro dv
zcela rzné vci a naopak dvojího oznaení pro pojem jediný.

A zejména v oznaování osob nebýval nikterak dsledný. Velmož
vystupuje jakožto svdek v listinách téhož panovníka jednou

jen s kestním jménem, podruhé bývá trochu bezpenji oznaen
pidáním jména svého otce nebo bratra,i) jindy zase zmínkou

^) Patronimická oznaení, jako Pomnn Jarohnvi, Pedbor ena-
kovi (ale také Valter Pemoltovi nebo Zdivoj Rainarti) vyskytují se
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O své úední hodnosti v knížecí služb, ale tu asto opt bez pes-

nosti; tak na píklad jednou jakožto „dapifer", podruhé správ-

nji jakožto ,,subdapifer", jednou zcela obecn jako „supanus",

podruhé s pesnjším vymezením své funkce. Jindy zase slouží

jeho identifikaci nkteré vesnice, jež mu náležejí, ale ve všem

tom není pravidelnosti.

Tuto nedbalost v oznaování a titulaturách, což úspchm
genealogického badání bývá zlou brzdou, z novodobých bada-

tel nejlépe osvtlil Dungern ve svých pracích o nmeckém ,,Herren-

standu", správn ji vysvtluje tím, že dlouho šlo v listinách panov-

nických vtšinou jen o neveliký poet osob obecn známých. Ne-

dbalost ta nemizí u nás sice ješt ani v 14. století, ale mírní se zejm
již za posledních Pemyslovc, aspo pokud šlo o velmožné pány,

a tu, jak pozorujeme, zejména vlastnictví skuteného hradu platilo

za tak silnou karakteristiku osobní, že zatlaovalo zvolna ostatní

zpsoby oznaování a rovnalo cestu k trvalým predikátm rodo-

vým. Vlastnictví hradu patrn pinášelo hlavn v první dob
sebevdomí zvlášt význané, jaké na píklad pímo iší z listiny

pana Idíka Úpského, který sám sebe roku 1260 zve ,,tam de Usow
quam de Swabenicz castrorum dictus dominus".

Souasné vlastnictví nkolika hrad v jediné ruce tehdy nebý-

valo ovšem zjev píliš rozšíený; vtšina pán vládla sotva jediným

anebo mla vedle bratí a strýc jen ástený podíl na rodném

hrad, asto po generace zachovávaný, který ostatn také za-

jišoval podílníkm význané postavení mezi ostatní ^^'šší spole-

ností. V nkterých territoriích dolnorýnských v pozdjším stedo-

vku mívali jen skutení vlastníci hrad právo, vystupovati

na snmích stavovských vedle knížete jako praví ,,domini terrae",

a podobné vysoké cenní hradu nebylo ani u nás neznámé, tebas

že nedosplo tak výslovné právní vyhrannosti.

Býval i u nás pevný hrad zvlášt v nových panstvích, vznik-

lých soustavnou kolonisací, mnohdy i jádrem trvalé branné orga-

nejastji v listinách Pemysla I. ;
pozdji mizí nápadn. V téže dob vi-

díme také, že rostoucí poteba oznaování pesnjšího vedla doasn k hoj-

nému vzpomínání tlesných vlastností jednotlivých velmož pi jejich

vypoítávání v dlouhých seznamech svdeckých, ímž vznikala jména jako

Hroznatá Kadeavý, Hroznatá Holý a Hroznatá Bradatý, kteí všichni

ti v družin Pemyslov souasn se vyskytují.
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nisace, která zboží panskému dávala ješt více ráz malého stá-

teku a nelišila se valn od nižších ád manských zemí

sousedních.

Již ve 12. vku mocní župane vystupovali s etnými druži-

nami, v nichž vedle nesvobodných ministeriál, štítník a jiných

zbrojných pacholk, bývali i svobodní ,,milites secundi ordinis",

dobrovoln následující korouhve mocného župana, jak nám to

teba Jarloch výslovn vypráví o milevském hrabti Jiíkovi.

Bojovníci ti pak dostávali od pána výslužná zbožíka v léno nebo

i k plné ddin a jednotliví velmožové vyprošovali si patrn proto

na knížeti nejednou dosti nepatrné úlomky beneficiarních statk,

aby jimi mohli podliti družinu, jako to uinil na píklad roku 122-7

Kojata Hrabišic, který svým 23 ,,servientes'' a ,,clientes" rozdal

závtn adu zbožíek. Vznik velikých dominií a kolonisaní ruch

s tím spojený dával však magnátm ješt hojnjší píležitosti,

obklopovati se množstvím osvdených bojovník a nabývati

zárove trvale nebo aspo doasn mocného vlivu v neklidném

prostedí, z nhož znenáhla \'yrstala nižší šlechta vládycká.

Prostedí to bylo ovšem dlouho nadmíru rznorodé a nevy-

hranné,!) nebo i nesvobodná ministerialita trvala v zemích

eských po celé 13. století. Roku 1249 velmožové, králevice Pe-
mysla se pidržující, hájili hradu pražského ,,se svými ministeriály"

a názvem ,,druh" oznaují právní prameny tyto služebné lidi,

od plnoprávných je lišíce, až do doby, kdy dokonalé rozdlení

spolenosti národní 'na stavovské skupiny zatlailo úpln starší

názory o svobod a nesvobod. Nesvobodní ministeriálové byli

také etní ,,milites", o nichž mluví roku 1197 Hroznatá ovuje
klášter tepelský, stejn jako ,,servientes", jimž roku 1271 pan

^) Název v nm nejastji a zcela nerozlišn užívaný byl .miles",,

kteréžto slovo dlouho nechovalo v sob vbec žádného pesného kladu
stavovského, nebo vidíme, že souasn jím býval oznaován i ne-

svobodný klient i velcí páni. Tak jmenuje Pemysl II. roku 1256 svého
velmožného komorníka, pána Strakonického, prost ,,íidelis noster, miles
Bavarus" a ješt roku 1306 zval se velmožný pan Vítek ze Švabenic sám
,,miles de Swabenicz sivé Hermanicz", a v téže listin a v jiných sou-

rkých mluví sám o etných ,,milites et servientes nostri." Nkdy snad
slovem ,,miles" ml býti vyten rytí pasovaný, kterážto hodnost, podobn
jako ordinace knžská, vskutku asi mocn pispla k splývání ministeriality

se svobodnými bojovníky v jednotný sbor šlechtický.
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Hartlib z Mysliboic závtn odkazoval peníze, zbroj a kon,
dávaje jim svobodu, aby mohli, nehodlají-li dále sloužiti jeho

vdov, jíti do vojenských služeb kohokoliv jiného. Vedle takových

zbrojných pacholk v nesvobod zrozených dávali se však tehdy

do služby velmož i ,,vládykové mající jinde své ddiny vlastní",

jak praví výrazn listina Václava II. pro Dticha z Tebelovic

z roku 1299, tedy svobodní, kteí sloužili za smluvený žold a
již v družin pánov nebo jakožto ,,custodes" jeho tvrzí na

smlouvu doasnou podobnou, jako byla na píklad zajímavá

smlouva, uzavená roku 1296 mezi klášterem brevnovským a

jeho purkrabím v Broumov. A obojího vojenského lidu, jak

ministeriál tak drobných vládyk, poutal k sob pán rozsáhlých

zboží zaasté poet Tiemalý, dávaje jim za služebné léno vesnice

nebo jiná zbožíka a oznauje svj pomr k nim výslovn jako

pomr seniora k manm.
Nebo výslovné zmínky o takové ,,infeudaci" nenalézáme

jen u velmož cizích, v zemích eských prodlévajících, jako byl

rakouský hrab Konrád z Hardeggu, který, dostav od Pemysla I.

v ddict\T[ ves Žarošice, dal ji v podružné léno svému rytíi Berthe-

rovi; s touže vcí se potkáváme obecn i u eských pán. Tak

vidíme na píklad v listinách pán z Lichtemburka nemalý

poet ,,milites", jimž pán dával ddin v léno drobná zboží,

ponechávaje však sob nad nimi vrchiií vládu a zejména ,,soud

všech spor vtších i menších". A také tu šlo ovšem o živly rozli-

ného pvodu. Roku 1265 na píklad dal Smil z Lichtemburka

v ddiné léno rychtái Vernerovi v Brod Nmeckém vesnici

s podmínkou, aby mu Verner i jeho ddicové z ní konali osobní

službu v plné zbroji s jedním lehkoodncem, takže se tu stává

zámožný mšák lenníkem panským; souasn však svoluje Smil

k tomu, aby jeho kastelán na Lichtemburce, ,,nobilis vir Bohus-

laus", daroval klášteru ždárskému ves, kterou drží ,,iure feudi

ex parte uxoris nostrae". Podobn dává roku 1287 Jan z Micha-

lovic svolení k tomu, aby na klášter marienthalský plným právem

pešlo zboží, které dva jeho klienti ,,in íeodo habuerunt". Jinde

se ovšem nevzdával pán svých vTchních práv lenních tak lehce.

Když na píklad Heman, ,,miles" pana Bohuše z Ryzmburka,

prodal klášteru oseckému dchod pltetí hivny na svém

lenním stateku, žádal pán výslovn, aby si za sumu kupní

opatil nový, rovnocenný statek a v léno jej poddal, nechtje
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býti zkrácen ' o práva, jež mu prý náleží „tamquam feudi

domino".!)

A zvlášt hojné zprávy máme o manské klientele rožmberské

v lesní oblasti pošumavské, kde, jak se zdá, dlor:ho celé kraje bý-

valy osídleny panskými many, takže pan Petr z Rožmberka

roku 1318 mže mluviti o „právu manském, kterým urození mu-

žova této oblasti od starodávna pedkm našim a nám jsou zavá-

záni". Vskutku v listinách dda tohoto pána i v listinách jeho otce

se setkáváme s adou ,,milites", kterým pan Vok a Jindich dávají

v odmnu za služby vojenské nebo z pouhé milosti vesnice, ne-

dávno vykluené v pomezních hvozdu, s podmínkou, že je mohou
bud jako doasnou zástavu míti až do splacení dluhu, plnou svo-

bodu zachovávajíce, bud vzíti je ,,in feudum" se závazkem trvalé

služby vojenské. Podle jmen uvedených bývali to bojovníci n-
meckého -i eského pvodu a k roku 1259 se do\adáme, jak biskup

pasovský nesl tžce, že nkteí z jeho manu se dávali získat do

služeb pán Vokových, ímž nepochybn bavorské zvyky do již-

ních Cech snadno pronikaly; ale listiny rožmberské ukazují na-

proti tomu rovnž, pro se soustavný ád lenní, jaký v sousedních

krajích nmeckých byl pravidlem, dlouho neudržel ani v rámci

takových velikých dominií panských. V závti pán Vokov
z roku 1262 totiž shledáváme, že pán z milosti mní nkterým
svým klientm služebná léna v ddiné, svobodné ,,proprietates",

a zjev ten zajisté nebyl ojedinlý. Rychlý výv^oj zemského práva,

poskytujícího dostatenou bezpenost i nevelikým statkm, p-
sobil patrn, že u nás ani zcela slabý svobodník nebýval nucen,

utíkati se trvale do pístešku lenní ochrany velmož, a unikal

z ní, jak jen mohl, do plné svobody zemanské. Postupem tím bo-

jovná klientela, x^^TOstlá vkol velmož, pispívala v prbhu
další doby spíše k rozmnožení drobné šlechty vládycké a dsledný
feudalism nepotrval u nás leda výjimkou, takže se tu opakovalo

v malém podobné vítzství svobodného vlastnictví, jaké jsme po-

znali ve vtším mítku pi župním ádu zemském.

^) Nkdy dával pán ovšem družinníkovi svému odbytné v penzích,

ponechávaje mu na vli, aby se jinde zakoupil, jako uinil na píklad
roku 1268 ,,Alexius miles viri nobilis d. Ulrici de Dorrenhols, burgravii

Znoimensis", který z vysloužených 90 hiven si koupil od kláštera do-

životní držení veliké vsi.
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Než to platí obecn teprve pro 14. vk, kdežto na sklonku

13. vku kvete ve stínu velmožných rod panských nepochybn
ješt mnoho družin, pra\^m poutem lenní závislosti pipiatých

k majetnikm velikých kolonisaních dominií; a vojenskou sílu,

kterou tehdy mnohý magnát eský vládl, nám dobe ukazuje

rozhodí výrok Václava II. v zášti mezi biskupem olomouckým

a panem Fridrichem ze Šumburka. Výrok ten stanoví, že kdykoliv

biskup o to požádá, má pan Fridrich v náhradu za nkteré škody

biskupství uinné postaviti na trnácte dní do vojenské služby

biskupovy družinu padesáti pln odných rytí, což na sklonku

13. vku znamenalo vskutku znamenitý sbor válený, a to tím více,

protože vývoj souvké techniky válené a zejména zdražení plné vý-

zbroje rytíské, zpsobily, že bývalá obecná bojovnost svobodných

muž valem ustupovala jakémus význanému o'dbornictvi, v nmž
zkušení turnajníci panští a jejich družiny zaujímaly místo vdí.

Kroniky i listiny dávají nám dosti jasný obraz o tom, jak

mnoho se lišila od výprav doby knížecí obv\^k]á mobilisace válená

13. vku, pi níž se zpravidla jen neveliké, ale nákladn vyzbrojené

ety, stojící pod praporci velkých pán, dostavovaly na místa

hlavní schzky, ohlášená pano\Tiíkem za východisko tažení, a to

byla Láva v Rakousích nebo nkteré místo pi bavorském, nebo

slezském pomezí. Vidíme, jak každá družina panská se tam zvlášt

ubírá, cestou obvykle zle navštvujíc domácí kraj, a vše to sunulo

vznikající stav panský mocn do popedí a zvyšovalo jeho váhu.

Mžeme tedy, shrneme-li veškeré tyto podrobnosti, míti prá-

vem za to, že pi vývoji stavu, který v 13. vku býs^al v zemích našich

zván županským nebo radji již prost panským, podstatnou úlohu

mli práv ti, kdož, opírajíce se o píze knížecí, dovedli v prbhu
13. století vas a obratn koistiti z velikého rozmachu hospodá-

ského, utvoivše si z rozsáhlých a pomrn scelených zboží ddi-
ných osobitý a trvalý podklad moci. Upevující se právo zemské

jim pak zajišuje podklad ten i pi ztrát pízn knížecí, takže

zachovávají ,,ratione patrimonii" mocné postavení v život ná-

rodním, nemají-li práv podílu na vlád v zemi ,,ratione beneíicii".

Ale jejich touhou ovšem zstává pes to i pak, aby udrželi také

tento podíl mrou co nejvtší a zstali župany v pvodním smyslu

slova; nebo i nejmocnjšímu vlastníku rozsáhlých ddin a tvrdých

hrad znamenalo držení dvorského nebo provinciálního beneíicia

neobyejný pírstek moci a ylivu.
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Zmínili jsme se již o sebevdomí, s jakým pan Idík ze Švabenic

roku 1260 ve svém titulu vypoítával hrady své, ale týž velmož

neopomíjí zárove výslovnou zmínku, že jest ,,in dignitate camere

Wetoviensis constitutus", to jest komorníkem pi královském

soud provinciálním v Bítov. A po celé 13. století setkáváme se

s pípady, že i u pán nepochybn velmožných pojmenování podle

služební župy vítzí nad oznaením podle rodových statk; tak

Ronovec Jindich, praotec pán z Lipé, se zove pravideln Jindi-

chom Žitavským, jsa v Žitav králoyským kastelánem, a z podob-

ného dvodu se zove i známý pan Boek z Kunštatu asto Bokem
ze Znojma. Ješt v dob Václava II., na samém sklonku století,

slavný pan Dobeš z rodu Benešovic sluje v listinách zpravidla

Dobešem z Bechyn podle královského hradu jemu sveného,

a jeho spojenec Purkart, z rodu Janovic, bývá z téže pííiny

oznaován prost Purkartem Zvíkovským. Beneíicium tedy

zde a v jiných podobných pípadech má stále ješt vtší význam

než moc ddiná, a tak pochopíme, pro se zejména v cizin ozna-

ení velmož eských jakožto ,,župan" tak dlouho udržovalo.

Patrn i za posledních Pemyslovc mívala vtšina ,
.baron"

skuten vedle svých ddiných zboží vtší nebo menší župy krá-

lovské. Pímo to naznauje Václav II. v listin zroku 1291, kterou

zakazuje páam, aby s družinami svými do pole se berouce, statk

biskupství pražského plenem neobtžovali ; kdo se proti tomu pro-

heší, ztratí prý ,,ipso facto" své beneíicium, a jen ti z pán, kteí by

nemli ,,úadu nebo župy", propadnou trestu tímsíního žaláe.

Velmožové eští, stejn jako v starší dob knížecí, závodili

patrn i tehdy ješt stále horliv o získání beneficií králem roz-

dávaných, a pochopíme snadno pro. "Oady ty, tebas jejich

bezprostední požitky znan byly zchudly vzrstem zemského

práva, množením immunit duchovních i svtských a zcizením

mnohých ástí služebného statku, zajišovaly pece i tak znaný
podíl na moci veejné, zvlášt šlo-li o župní držení silných hrad
královských. A stejn jako ve 12. vku, nebylo ani v dob pozdjší

vyloueno, že by. z beneficia se nemohlo státi ddické vlastnictví

darováním nebo jinak. Takové zcizování služebných lén bylo

patrné po celé 13. století stále ješt tužbou mnohých a jak doklady

svdí, vskutku se s úspchem potkávalo.

Tak vidíme na píklad, že páni z Rizmbuika bývali na hrad
jména toho kdysi jen laálovskými kastelány, až pak pešel v jejich
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plný majetek; a není vyloueno, že i ada jiných vtších hrad
s nmeckými jnjény, které na sklonku 13. vku nalézáme v rukou

rodin panských, bývala kdysi zbožím královskym.i) Nebo jak

snadno delším držením beneficiárním vznikaly u potomk pvod-
ních župan nároky vlastnické, prozrazuje na píklad pan Jindich

z Lipé, táhna se roku 1310 k Žitav jako k vlastnictví svých pedk,
a vskutku jeho dd a prastrýc tam bývali než královskými kaste-

lány. Tu se ukazovalo jasné, jakou nevýhodou bylo pro korunu,

že župní soustava u nás nevyspla v pesn stanovený ád lenní

po zpsobu západním.

Ale i tam, kde nebylo nadje na trvalé získání služebního léna,

jevilo se jeho držení i nejmocnjším pánm vcí velkých výhod,

ježto úady župní, nebyly-li zcela zvláštního rázu, stejn jako

v dob pedchozí svého titulára nikterak nepotaly k trvalé resi-

denci osobní. Listiny soudní ukazují jasn, jak i v 13. vku, každý

beneficiár má svého villika nebo komorníka, který za jeho nepí-

tomnosti úad vede, 2) stejn jako mnohý purkrabí královský mívá

zástupce, správu sveného hradu obstarávajícího. Slyšíme na

píklad, jak se královský kastelán ^^slovn zavazuje, že jeho

zástupce bude vázán bez prodlení vydati králi hrad, kdyby on

sám ml snad upadnouti v zajetí .3) A vskutku jen tak byla možná

^) Lze tak souditi na píklad i u Hradce Jindichova, dležitého místa

na pomezí, z toho, že je Pemysl II. revindikoval podobn, jako uinil

s Podbrady i jinými pevnvmi místy, o nichž níže bude zmínka, a která

v první polovici 13. vku patrn byla korun zcizena župními držiteli.

2) Zastupování to vytýká výslovn Václav I. roku 1236, naizuje

šetení immunity olomuckých kanovník tamními beneficiáry slovy:

,,si desunt domini, ipsorum milites exequantur". Nkde se zovou zástupci

ti ješt ,,ministeriales", jako na píklad v listin olomucké z roku 1275

(Reg. II., no. 987), kdežto hned na to tíž slují ,,villici'' anebo, jde-li o zá-

stupce villika královského, ,,sub\allici" (ib. no. 1028). Zde lze mimo-

chodem pipomenouti, že máme-li vskutku zpráv podobných zachováno

z Moravy více než z ech, vc nesouvisí nikterak, jak bývalo tvrzeno,

8 odchylnou organisací ád soudních v markrabství, nýbrž se skuteností,

že Morava má vbec v mnohém smru více pramen dokumentárních než

kraje eské, kde zejména boue husitské zásobu nejstarších listin dkladnji

ztenily. Proto jest velmi pochybné i tvrzení, tak asto opakované, že ve

vývoji mstských ád severní Morava echy pedstihla, ježto se opírá

jen o lepší zachování listinného materiálu v markrabství.

') Takové zajímavé reversy moravského podkomoího Albrechta

nebo pana Habarta z Fulštejna jsou v Reg. II., no. 2261, 2262.
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•obvyklá kumulace vysokých úad v jediné ruce, když teba pan

Purkart, dvorní maršálek Pemysla II., kterýžto úad dvorský

ml znanou pravomoc i dchody, byl zárove purkrabím na

Zvíkov, ale nepobýval vbec v echách, nýbrž kapitánoval

kdesi v zemích alpských. Pan Hartlib z Dubna byl roku 1281

zárove komorníkem znojemským i bítovským, Jan z Meziíí

souasn komorníkem olomouckým a purkrabím brnnským,

Dtich Spatzman podkomoím královským a zárove purkrabím

v Mostu, Veikart z Trnavy purkrabím znojemským i vranovským

a zárove zástupcem královým ve Vídni a pípad podobných

by bylo možno vypoítati více.i) Zdá se dokonce, že nkteré dvorské

úady bývaly tém vždy spojovány s panstvím nad nkterými

hradem královským v kraji, takže podkomoí moravský na píklad

vládl z pravidla hradem Veveí. Nkdy se ovšem zdá naopak,

že o touž župu souasn se dlili dva páni a jest nepochybné, že

si mocní baroni nejednou, ovšem se svolením královským, navzájem

beneficia smovali, takže mnohý z nich jich vystídal dosti rychle

nkolik, a stídání to nemlo rázu jakéhokoliv pravidelného

„cursus honorum".

Úad a pi dvoe nebo v kraji dával tedy svému majetníku

ješt i v 13. vku pedevším nkteré dchody a pomirn samo-

statný podíl na moci veejné, a neukládal mu osobní povinnosti

úednické v duchu pozdj,ší správy. To ovšem neznamená, že b}^'

župane a vbec velmožové eští byli tehdy bývali prosti skute-

ných závazk služebných vi svému králi. Jsou vázáni úastniti

se na jeho slovo se svou brannou mocí válených výprav ; i návštva
pravidelných a zápovdných snm dvorských jest jejich povin-

ností a vbec patil obasný, delší nebo kratší pobyt pi dvoe
nepochybn k zvykovým závazkm panstva. Nebo s pomocí svého

dvora panuje král a ,,curia regis" i za posledních Pemyslovc jest

stále ješt vlastn jediný, všestranný orgán správy zemské.

Dvr ten byl ovšem shlukem osob velmi rozmanitého a ne-

ustáleného rázu ; znanou úlohu tu hrají i klerikové a to nejen ti,

kdož, jako kanclé a protonotái, mají obroí dvorská, uritými

úkoly a právy vyznaená nýbrž i jiní, zvlášt tonsurovaní yel-

^) Nkdy bývaly v rukou jedné a téže osoby úady eské i mo-

ravské; tak byl roku 1287 Jaroslav ze Šternberka v echách íšníkem

.a na Morav purkrabím bítovským.

Susta, Dv knihy eských djin 1. 11
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moži, biskupové a opati velikých klášter. Jejich služeb užívá kiál

asto velmi drazné \- oborech perozliných, hlavní však podstatu
dvora tvoí houfec baron svtských, jejich S3-nk a klient, pro-

vázejících krále jak natažení váleném tak pi jízd zemí.

Kdo z nich mají práv starodávné úad3^dv^orské, vyšší i nižší,

stojí ovšem v popedí ostatních, ale nesmíme zapomínati, že úady
ty, stejn jako v dob knížecí, nemají ješt naprosto rázu ani

našich odborných ministerstev ani rázu úad zemských ve

smyslu pozdjšího vyhranného státu stavovského; jsou to stále

ješt spíše služebná léna se svéráznou pravomocí, která se

vj-myká pra^'idelnému zasahování a rozhodování králo\ai a jejíž

rozsah titulár žárliv steží. Vlastní vláda pano^-níko^•a hledí

vtšinou k vcem, ležícím mimo tuto oblast beneficiárních pí-
dl, jaksi nad nimi nebo vedle nich, a pi jejím \yizování král

nevázal se zpravidla ješt pevnými píkazy resortními. Užívá

sice v té oné vci pomoci nkterého dvoana astji než pomoci
jiných, ale není tím poután a pikazuje obratem ruky týž výkon
vládní jinému lenu své ,,curia".

Ostatn se také píchodem a odchodem baron složení dvora

královského ustavin m.nívalo stejn, jako je mnila okamžitá

náklonnost panovníkova pro tu onu skupinu panstva. Ne bývá
to ani V3>br osob pevn stanovený, s nimiž král na soud
dvorském zasedaje nalézá rozsudky místního nebo i obecného

dosahu a hned ten hned onen župan dvorský jde jménem krá-

lovým vykonati na píklad žádaný ochoz nemovité sti nebo fungo-

vati v jiné vci jakožto ,,executor a rege deputatus". Vidíme,

jak teba zvíkovský purkrabí na míst králov uruje de>mini-

kánm v Budjovicích nové mstišt pro klášter, kdežto jinde vy-

stupuje zase stolník králv jako ,,regis nuncius ad cives" ; svelár.ím

a ízením slavných soud generálních v tem oncm kraji, k nimž se

král nemže sám vj-brati, nebo \yžádanou ochranou nkterého

kostela a kláštera bý\^ají poveni majetníci kteréhokoliv soused-

ního beneficia, stejn jako si volí král k trvalejšímu zastoupení,

kde jde na píklad o kapitanát v zemi vzdálené, jako bylo Štýi-sko

nebo Korutany, dvrníka ze svého okolí bez ohledu na to, zda

má vysoký dvorský úad ili nic. Tím nabýA'ají ovšem nkteí
dvoané doasn mocného vlivu nad ostatními, stávajíce se pravou

rukou královou a jeho oblíbenci; a ti pak hromadí zpravidla ve
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svých rukou v odmnu^) ádu výnosných hodností dvorských

i žup v kraji, zaruujících jim dchody a moc, ale jejich vliv na

vlastní vládu královskou není organicky spiat s tmi úady, nýbrž

s osobní dvrou, které u krále požívají.

Dotkneme se pozdji rozliných nábh, jimiž se snažili

poslední Pemyslovci aspc v nkterém smru zdokonaliti a

novým duchem naplniti svou vládu, ale v podstat byl to pece
ješt feudální ráz, který ji i za nich vyznaoval a který obratným

velmežm znova a znova umožoval trvalé zcizování všemožných

kus mcci veejné. A skutenost byla tím vážnjší, že nešlo již, jako

v 12. století, o župany v pravd služební, vydané pízni knížecí

na milost a nemálost, nýbrž o magnáty daleko samostatnjší,

vládnoucí dir tvrdými hrady i pravidelným dchodem z m-
steek i vsí lánových, chránné pi tom právem zemským proti

násilnému zdolání a otoené skupinami oddaných lenník pod-

ružrých.

Opírajíce se tak o dvojí koen své mcci, o vzrostlá dominia

rcdc\á i o beneíicia z rukou králových vymáhaná, dosahují eští

župane, ,,die behemschen suppan", v 13. vku znenáhla postavení

vskutku velmcžného. Jak mccr.ým panem se nám jeví v prvních

letech vlády Pemysla II. na píklad pan Smil z Lichtemburka!

Jeho rozsáhlá zboží ddiná na vysoin eskomoravské s N-
meckým Brodem uprosted jsou bohatá stíbrnými doly a i když

byl královský regál horní v celé zemi dsledn proveden, zacho-

vává si pan Smil a jeho synové ve své oblasti pece jakási pseudo-

regální práva na nov objevených horách, odlišná od od-

škodného, na nž m.l pcdle svobody hor právo vlastník pdy.
Jako pravý panovník dává roku 1257 tento pán cisterciácským

klášterm v Sedlci, Hradišti a Zdaru desátek z dchodu dlního
,,kdekcliv by v ástech panství našeho úroda hor stíbrných byla",

zejména v Brod, Blé, Šlapanicích a Pibyslavi. Vidíme, jak

udluje Nmeckému Brodu soustavný ád piáva podle vzoru

ádu, který panovník krátce ped tím byl uinil Jihlav, jak osvo-

bozuje msto a duchovní od svých cel a mýt, maje vkol sebe

^) Odmnný ráz žup i v té dob dobe vystihuje na píklad Pemysl II,

v listin z roku 1256 (Reg. II., no. 95), v níž mluví o hodnosti a služebných

statcích nejvyššího komorníka „quos tuno temporis fideli nostro, militi

Bavaro, ob sue probitatis merita in beneficium contuleramus".

11*
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opravdový knížecí dvr odvislých klient, dvorských hodnostá,
notá a vlastních kaplan. A podobné zjevy vidíme v polovici

13. vku i u jiných rod panských, sledujeme-li na píklad zprávy

o panu Bokovi z Kunštatu a jeho bratích, nebo o mocném Bo-

rešovi z Rizmburka, jenž bjd za Václava I. jako ,, veliký komoí"
takka majordomem dvora ki"álovského. Za Pemysla II., aspo
v prvních letech, zdá se, že podobné postavení ml Bavor ze Stra-

konic, mocný zvlášt v Pootaví ale i jinde, který založil rytí-

skému ádu svatomáskému trojí komendu, dubskou, strakonickou

i mantínskou a získal pro syna svého ruku poboné dceiy královy.

V plemeni Vítkovou se pak v téže dob potkáváme rovnž s posta-

vami, jako byl nejv^^šší maršálek Vok z Rožmberka nebo pan

Vítek z Hradce, oba dvrní služebníci mladého krále, ale zárove

\^znaní rozmnožovatelé trvalé moci svého rodu, kteí vystupují

vždy s etnou družinou, s vlastním truchsasem, íšníkem, mar-

šálkem, dispensatorcm, kaplany i písai a jinými služebníky, usta-

novenými podle vzoru knížecího. Páni ti závodí s králem v zaklá-

dání nebo aspo ovnní velikých klášter a kostel, a práv
kronika, vzniklá kolem roku 1300 v takovém panském kláštee,

totiž vtší letopis ždárský psaný Jindichem z Heimburka, uvádí

nás nejlépe do tohoto ovzduší pevnji se vyhraující šlechty

baronské, od ostatních vrstev národních již zejm se odlišující.

Z letopisu toho lze pak zvlášt dobe postihnouti také, jak

mocn asi na vznikající solidaritu stavovskou psobilo mnohoná-

sobné vzájemné sešvakování bohatnoucích rod eských i morav-

ských, jež bylo s to uiniti z panstva vskutku jakousi velikou

rodinu. Pi tom nesmíme však zapomínati ani na to, že souasn
tytéž rody hledaly a nalézaly nevsty i ženichy také v kruhu vy-

soké šlechty cizí v sousedních krajích nmeckých, ímž rovnž
vyrstaly nad úrove ostatního národa.^)

Toto konnubium. s cizinou bylo, jak se zdá, pro zmnné
postavení županstva eského v 13. vku vbec význané, stejn

jako není naprosto náhodné, že práv v dob Václava I. nmecký
mrav zaíná ve vyšší spolenotsi eské tak pekotn vítziti. Již

^) Snad práv proto byly vznešeaé Nmky nevstami v echách
tak hledanými, jakou se jeví podle letopisu žárského tebas paní Sybilla,

v prvodu švábské manželky Václava I. do ech zavítavší, která byla

nejprve chotí pana Bohuše, pak pana Pribyslava a, po druhé ovdovvši,

.konen manželkou známého Ronovce, Jindicha Žitavsktho.
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dávno ped tím bývalo u dvora knížat a král eských sice nemálo

nmectví, pinášeného cizími knžnami, duchovenstvem i rozlinými

dobrodruhy r3'tískými, ale kruh, v nmž vliv cizí vskutku drazn
psobil, b}^ zajisté pomrn jen neveliký. Zmínili jsme se již díve

o tom, jak naturální pomry vedly i nejmocnjší župany k tsnému

soužití s ostatním národem a slovanský ráz všeho prostedí eského

dlouho znesnadoval denní styk se sousední cizinou, stejn jako

mu bránil hvozd pohraniní. Nyní však ídne a padá hvozd ten,

páni eští nabývají systémem lánovým a penžním hospodástvím

vbec vtší volnosti, rozkvt zem iní je rázem zámožnými a tu

vidíme, že sousední svt nmecký neváhá jim \^'jí ti mnohem hbitji

vstíc, nežli inil dotud. Stejn j ako bohatství krále eského rovnalo

cestu jeho rostoucímu vlivu v íši a lákalo ke dvoru pražskému od

polovice 13. vku více než kdy ped tím nmecké dobrodruhy

i pvce, podobn se vzrostlou mocí a bohatstvím panstva eského

se dostavuje sblížení i se strany nmeckých velmož a ochota, pi-

jmouti nejvyšší vrstvu národa eského za rovnoprávného lena

vyšší šlechty stedoevropské, ovšem za cenu, že se zvyky a na-

mnoze i jazykem pizpsobí prostedí cizímu.

K roku 1252 vypravuje Dalimil výslovn o tom, jak páni

eští tehdy dostávali erby cd krále ímského, a jest známý jeho

náek na jejich snahu vystupovati pak bohat na kolbištích za hra-

nicemi a v dvornosti se vyrovnati cizin. A zjev ješt dležitjší

jest, že i vysoká šlechta íšská a nejmccnjší rody ministeriálské,

v její kruh pijaté, poínají vstupovati v píbuzenské svazk}^

s eskými župany.

Staí nkolik píklad. Tak jest známo, že Vítkovci, kteí ovšem

záhy nabyli i v Bavorsku lén pasovských a jiných, vstupovali

astji v píbuzenské svazky s rodinami dynast nmeckých,
jako bjdi páni ze Schaunberga, z jejichž rodu byla na píklad

Hedviga, manželka pana Voka z Rožmberka, nebo hrabata z Hard-

eggu, z kteréhož rodu pocházela Marie, manželka pana Vítka

z Hradce Jindichova, jehož vnuky se pak zase provdaly za hra-

bte Bernada ze Schaunberga do Bavor a za Menharta Liznického

do Míšn. Satky takovými dostává se Vítkovcm dokonce cti,

že Albrecht Habsburský je mohl zváti svými ,,consanguinei caris-

simi", a že Pemysl II. sml udliti panu Vokovi hrabství Raabs

v léno s výslovným odvodnním jeho urozenosti, že prý
,,
pocházeje

cd pedk svobodných a urozených jest schopen dosahovati hrab-
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ských a i vyšších hodností". i) Kdo ví, jak se v 13. vku ješt v n-
mecké oblasti dbalo na pednost „íreiherilich" urozených rod,
a jak jen nkolika málo nejbohatším rodm ministeriálským se

podailo vstoupiti do tohoto kruhu \Tsoké šlechty, ocení význam
výroku takového i cenu konnubia s rody dynast jihonmeckých
pro vážnost panstva eského.

A Vítkovci nebjdi jediný panský rod eský, který vidíme

v podobném pomru k cizím hodnostem, vyhrazeným svobodným.

Díve než dal panu Vokovi zmínné léno, udlil Pemysl II. podobn
rakouské hrabství Bernegg panu Bokovi z Kunštatu, a hled

k satkm s urozenými nmeckými sousedy, vidíme, že i páni

z Rizmburka jsou sešvakeni s íšskou šlechtou durynskou i mí-

šeskou, pan Ce z Budjovic s rakouskými Kuenringy, páni

z Michalovic s pány z Wallsse, kteréžto oba rody byly sice mini-

steriálského pvodu, ale na sklonku 13. vku byly již pijaty do

ad šlechty vysoké. Vidíme, že i moravský pán, Gerhard z Obran

ml v manželství dcerku z rodu mocných rakouských pán z Felds-

berka, a kdyby listin}^ naše pinášely v-íce zpráv- o ženách uro-

zených, vzrostla by asi ješt ada doklad této velmi dležité

skutenosti, že pední eské rodiny panské byly v 13. století pii-

jímány na roven vysokou šlechtou nmeckou, s níž tehdy vstupo-

valy i jinak v tsné styky pohraniní.

Bylo by zajímavo styky ty sledovati soustavn, a ovšem

prameny naše jen v neveliké míe je prozrazují. Tak obrátímc-li

zrak k eské hranici jižní, není pochybnosti, že vstupu Pemysla II.

1) „Maxime nobilitatem suam attendentes, quia a progenitoribus

suis liberis atque nobilibus \'itara ducens, comtitas vel majores dignitates,

si sibi collate íuerint, tenere poterit et habere" (Reg. II., no. 262). Bývá
ovšem tvrzeno, že Vítkovci pošli z rodu nmeckého, ale vedle jiných d-
vod, proti domnnce té právem uvedených, lze vytknouti i výrok Pe-
mysla II. v známém dopise Rudolfo\a z 31. íjna 1277, kde král tvrdí,

že také „prosapia" Vítkovc vždy byla poddána králm eský^m a od

poddanství toho nikdy se nemohla dliti, což souhlasí zcela s oznaením

,,nobilis homo de Boemia", které roku 1221 biskup pasovský dával Vítkovi

Prickému. A také kdyby b\4i Vítkovci bývali potomky nmeckých
dynast z oblasti bavorské do ech se pesunuvších, nebyl by ml Pe-
mysl II. zajisté píinu, aby tak výmluvn omlouval udlení rakouského

hrabství panu Voko\a . Jen proto patrn, žeVok byl pvodem ech a uznání

parity pedního panstva našeho s nmeckými dynasty ješt bylo vcí

pochybnou, ml král nutným, aby tak uinil.
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Otakara do zemí babenberských rovnaly cestu styky Vítkovc

s tamními pány, a že zvláštní uznání, jehož se Vokovi z Rožm-

berka dostalo, bylo za to odmnou. Odchovancem styk takových

s šlechtickým prostedím bavorským byl ovšem také Závis z Falken-

štejna, pocházející z nmecké matky a sklonku vlády Pemyslovy

tak osudný. Na hranicích severních pak by bylo dležito sledovati,

jak i tu astý styk pán eských se sousedy nmeckými otvíral

eské expansi cestu do Míšn, Plíseska a Chebska. V listinách

severoeských pán v druhé polovici 13. vku setkáváme se znova

a znova zejména s urozenými Míšany, jako byli páni z Koldic,

s vojty Plavenskými, s pány z Donína, Bergau-Lobdaburgu,

purkrabími liznickými a i jinými velmoži, za lesem hraniním
sedícími.

Tak vstupuje na píklad mocný Boréš z Rizmburka v tak

tsný pomr píbuzenský s durynským rodem pán ze Schon-

burka, že lenové vtve rodu toho do Cech pesídlené zde zejména

jakožto strýcové a poruníci osielých syn Borešových v prvních

letech Václava II. hráli zajímavou úlohu a pod jménem pán
ZQ. Šumburka zcela zdomácnli.

i)

Nebyli to ovšem jediní páni z íše, kteí tehdy do bohaté

zem eské zavítali a zde pak setrvali. Stejn jako kolonisty a

podnikavé mšany, lákaly Cechy tehdy také mnohé jiné synky

urozených rod, aby zde hledali štstí. Známá jest tu postava

Ojíe z Friedberka, milce Václava I., a rovnž o strakonických

pánech Bavorech lze míti za to, že vskutku z Bavor do Cech pišli

a z rodu vysokého byli, ježto jeden z nich v dob Václava I. mluví

o sob jakožto o knížeti (princeps). Jiný píklad zdomácnní ci-

zího rodu v panském prostedí eském ukazuje listina, v níž Pe-
mysl II. roku 1265 dává rozliné výsady Herbordovi z Fulnštejná,

jenž se zakoupil v severní Morav — jak král praví ,,in terminis

regni nostri et sub jurisdictione nostra" — a tím se stal eským

^) Také pi postupu panství eského do Míšn vystupují tyi bratí
Šumburští nkolikráte v popedí jako jistci Václava II. a prostedníci

jeho smluv s Wettinci, takže jim král na píklad roku 1294 svuje ,,cu-

stodiam" panství, koupených od Fridricha Drážanského (Reg. II., no. 6162).

Také s vojty Plavenskými z vznešeného rodu purkrabí míšeských vstoupil

Boreš z Rizmburka v svazek píbuzenský tím, že jeho dcerka Kateina
se stala chotí Jindicha II. Plavenského (f 1302), jenž dostal pezdívku
,,der Bohme". Rizmburkové mli ostatn za hranicemi v Míšni statky

podobn jako Vítkovci v Bavoích.
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poddaným. Pan Herbort byl sice pvodem svým jen ministeriál

severonmecký, jehož si biskup Bruno jakožto truchsasa pivedl

odtud do lenního svazku biskupství olomuckého, ale jeho potom-

stvu, a je bylo teba nejprve vykoupiti ze svazku ministeriality

kláštera Mollenbecku v Mindensku, se podailo rychle se vsunouti

mezi vyšší šlechtu moravskou. A podobn cizího pvodu byl asi

i hrab Franco, který v polovici 13. vku ml na Ostravsku roz-

sáhlá zboží lenní,^) stejn jako víme urit o moravském pánu,

Janovi z Klimberka (Klingenberg), že byl pvodem Šváb. A také

u nkterých jiných, v echách osedlých pán, kteí na sklonku

13. vku hráli v zemi úlohu, bude genealog asi na rozpacích, Ize-li

je míti pvodem za echy nebo za cizince. Tak dležitý pán severo-

eský, Albrecht ze Žeberka, jeden z pedk pozdjších Egerberk,

s nímž se ješt nkolikráte setkáme, má bratra, rovnž Albrechta,

purkrabím v míšeském Lizníku a vystupuje tak asto v spolenosti

vojt plavenských a s jinou šlechtou míšeskou, že vzniká pode-

zení, zda, podobn jako páni ze Šumberka, také on nepochází

z íše.

V souvkém Polsku družiny jednotlivých knížat z rodu

Plastová se hemžily nmeckými rytíi, z nichž mnozí pak v zemi

trvale zstávali. Germanisace Slezska byla tím znan urychlena.

V echách zjev ten nedosáhl nikdy míry tak znané, ale zajisté

nechybl úpln, a pi vzniku stavu panského nelze jej nikterak

úpln stranou ponechati.

Monografické probadání veškeré látky listinné s kritickou

pesností, jaká se stala od nkteré doby i v genealogickém badání

obvyklá, by snad vneslo vbec více svtla do otázek tch. Nám
zde však staí prostá skutenost, že na rozliných místech pomezí

eského došlo v 13. vku k tsnému styku panstva eského s nme-
ckou šlechtou vyšší, k vzájemnému pelévání obojího prostedí

pes hranice zem a že stykem tím nepochykn vzrostlo i sebe-

vdomí pán eských a upevnilo se jejich stavovská solidarita.

Nmecké názvy nových hrad našich, nkdy zcela pitvorné,.

jako na píklad Smilenburg, nejsou tedy jen svdectvím rychlého

1) Snad byl synem hrabte Arnolda z Hucheswagen, který za Pe-

mysla I. a Václava I. vystupuje v listinách moravských a vysloužil si patrn

znané Újezdy, jež jeho potomci pak z ásti vzali v léno od biskup olo-

muckých.
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ustupování od dotavadní tradice, nýbrž zárove dokladem snahy

vzmáhajícího se panstva, vytknouti co nejdraznji svou pový-

šenost nad ostatním národem a zejména nad vrstvou, z níž se

souasn tvoila drobná šlechta vládycká. V pesnjším užívání

názv ,,pán" a ,,vládyka" zraí se již na sklonku doby Pemyslov-

ské zejm dvojí tábor stavovský, do nhož se ozbrojená spo-

lenost trvale rozcházela a jehož bašty se proti sob stále jasnji

týily.

Vytkli jsme sice již nahoe, že se odlišení pán od ostatního

zemanstva u nás až do 15. vku v život právním zásadn nejevila

tak dokonalým, aby bylo ve všem jasné a nesporné. Jedno právo

zemské zstává spolenou základnou všech ,,nobiles et ingenui"^)

a ped krále smí se stížností pímo pedstoupiti vládyka jedno-

dvorec stejn jako magnát nejvtší, vskutku však týž podstatný

rozdíl, jaký uvnit hradeb mstských odlišoval zbohatlý patriciát

od drobných mšan, jevil se záhy také v zemské obci svobodných.

Moc opravdová byla v praxi vždy silnjší zásadní normy a proto

v rámci téhož práva zem.anského vyrstá skupina panská stále

pozoruhodnji do výše, zahrnujíc ty, kdo um.li a mohli osobnost

svou vas vsunouti v popedí života veejného tak, aby mla
individuální váhu a nezanikala v houfci ostatních. V Anglii, kde

vývoj obce šlechtické V 12. a 13. vku dlouho zcela podobn ko-

lísal, stala se posléze hlavním znakem rozlišujícím ,,barones ma-

jores" od ostatního svobodného národa okolnost, že lordy volá

král k rokm svým jednoho každého zvláštním listem, kdežto

ostatní obec svobodných k úasti na jednání veejném byla zvána

jen kolektivn, mandátem šerifovi hrabskému zaslaným. A po-

dobn i u nás k pevnjšímu rozrznní obojího táboru šlechtického

nepispívala jen skutenost, že mnoho vládyk se ocitá smlouvou,

služebným lénem nebo i jinak v závislosti na mocných pánech,

nýbrž také znenáhlé rozrznní veejného psobišt. Zemanstvo

drobné nalézá hlavní pole innosti v provinciálních soudech a

snmících, kdežto vyšší život veejný se stává takka výhradou

^) Pi ízení trestním se ovšem již ve 13. vku iníval výslovný rozdíl

mezi „barones" a prostými ,,milites" nebo „servi baronm", to Jest mini-

steriály. Velmož mže býti usvden jen písahou sedmi sob rovných,

ímž stavovská odlišnost pán byla zejm vytena. Dosvduje to urit
na píklad známý statut Pemysla II. o padlatelích mince a pechova-
vatelích psanc.
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„baron králových", pán, vládnoucích vzrostlou mocí ddinou
i úední, a novým mravem dvorským lépe schopných, králi se

piblížit.

Veliké roky zemské, na nichž se do tisíc bojovné chasy

tísnívalo, aby tu hlun projevili svj souhlas nebo odpor proti

úmyslm knížecím, mizely rychle, jakmile mcc vévod eských,

trvale ozdobená korunou královskou, ustupovala z tábora pod širým
nebem rozbíjeného do tsnjšího prostedí dvora zjemnlého po

západním vzoru. V 13. vku roky ty upadají zcela v zapomenutí

a mluví-li se v listinách panovník i tehdy ješt o souhlasu, který

vyslovili ,,fere omneš Bohémi", nejde tu již o valnou obec svobod-

ných váleník, nýbrž jen o houfec pán, kteí nyní národ zastu-

puj í^) a s nimiž se panovník dohoduje o dležitých vcech náhod-

ných i zásadních, jejich radu ve statutech sVých výslovn v^'-

týkaje. Nedošlo k tomu zajisté nijakým aktem konstitutivním,

nýbrž prost neslyšným, teba velmi složitým vývojem, který

byl však mocnjší jakéhc-koliv ustanovení zásadního a jehož d-
sledky jak pro zevní tak pro \'Tiiti"ní djiny národa našeho byly

pedležité.

Rostoucí moc panstva provázela tedy korunu eskou neroz-

lun jako stín, který hf ustl a se prodlužoval tím více, ím výše

ona wrstala \e vážnost zemí sousedrích. Píze dvorská uinila

z eských župan opravdové ,,domini terrae", zemské pány, sebe-

vdom opené o rozsáhlé ddiny ; služba královská je udržovala

pedevším v popedí života veej néhc>, ale víme, že djiny uznávají

v takových pípadech jen zídka trvalého pomru oddané vd-
nosti. Každá dospívající síla m.á své vlastní zákony vzrstu, star-

ších závazk nedbající. Jak bez okolk se obrátila na piíklad

v 11. vku hierachie, vzpružená refrrmou klunijskou, proti císa-m ímským, a práv nadšená snaha a podpora císa tch

1) Výrazn to vyjaduje již papežská listina o smíru krále s biskupem

Ondejem z roku 1221, žádající, aby smír ten odpi sáhli a rukojmím zabez-

peili vedle Pemysla I. i ,,majores barones regni pro se ac pro aliis". Sou-

viselo to patrn s tím, že již roku 1217 jednatele králem do íma vysla-

ného povili zvláštním listem komoí Slávek, Beneš kastelán budyšínský>

maršálek Jindich, stolník Hrdbor ,,et universi suppani per regnum Boemie

constituti", kterým pak papež milostivým listem odpovdl.
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opravné stran v církvi urovnala cestu k vítzství! A podobn,

moc pán eských ve stínu rodu Pemyslova vzrostlá stává se

v 13. století zejmji a zejmji korun hrozivým nebezpeím

íinebo aspo povážlivou soutží. Jednotliví lenové obce panské

bývali sice preasto panovníkovi služebníky oddanými a plnými

ryzí loyality, tvoící pirozenou podstatu mravního závazku vá-

leníka k svému vdci, šlechtice k svému králi ; avšak povšechné,

tebas na venek utajené nálady a sklony celku byly podstatn

jiné a monarchickému ustrojení zem zjevn nepíznivé.

Tkvlo to j aksi v nutnosti vývoje. Jak krátký krok dlil n-
která dominia panská, v zemích eských vzrostlá, v 13. vku od

hotových státek, naplnných odstedivou touhou po všemožném

uvolnní svazk tla státního, a jak snadno se mohl nadto panovník

ocitnouti v podruí velmož, sáhajících dotrn po komorním zboží

i veejných právech, od té chvíle, co nesml tak násiln jako kdysi

•osekáváti píliš bujné výhonky županského sebevdomí! Nejed-

nomu z pán eských ve smru tom byl asi ideálem panovníka

vévoda vratislavský, slibující svým družinlkm, že si chce po

•celý život vésti ,,mit leibe und mit guote nach ihrem muote", a

Dalimil vytkl nepochybn dobe sklon mnohých z nich prav, že

chtli s králem ,,jako s díttem hráti a od nho ddiny jako hlívy

od pn bráti". Co bývalo kdys darem štdié ruky a milosti knížecí,

mnilo se takka v nárok, a oligarchické sklony panstva vyhrá-

no valy se tím zejmji, ím více se upevovalo jejich postavení

vi nižším \Tstvám národa.

Než teba piznati, že zjev ten nebyl jen v eském prostedí

doma. V tolika souvkých státech jiných vnitní djiny ukazují

v téže dob význaný vzrst a ustaveni ddiného baronátu,

který se pak domáhá co nejvtšího podílu na moci státní, dbaje

zárove s netajeným sobectvím svých zvláštních prospch a stá-

vaje se hlavní pekážkou úelnjší úpra\y ád státních, k níž

spl nejeden panovník a již z upímné prozíravosti nebo z vdomí,
že tím dynastickou moc upevuje. Panstvo se pi tom ovšem

nejednou odívá v hesla obecná, jako b3'la ochrana starého piáva

a národních ád proti novotám cizích rádc, pivádí na svou

stranu chvílemi i nižší šlechtu, již jindy zle tiskne; mluví drazn
o své oddané vrnosti a bývá druhdy naplnno i skuten pesvd-
ením, že bojuje za celou zemi dobrý boj proti nebezpené zvli

špatn zpraveného krále, svobody zemské ohrožující. Až do doby,
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kdy veliká, demokratická vlna v 18. a 19. roku poutem spole-

ného zájmu upímn] i k sob spiala v^^sokou šlechtu a dynastie,^)

ukazují djiny e\Topské všemožné odstíny téhož zápasu o stát

mezi monarchickým a oligarchickým hlediskem, brzo sem brzo

tam se klonícího a asto samými základy státu otásajícího. D-
jinné osudy jednotlivých íší souvisely namnoze tsn s jeho

prbhem a šlo zejména o to, jak rychle která dynastie postihla

nebezpeí a zda nalezla v as úinné zbran a spojence k zápasu.

Nebo ani tch ovšem králové eští nikterak nepostrádali.

Vidli jsme sice, jak v echách vývoj práva zemského otupil cstí

pvodní moci knížecí, vskutku však v téže dob, v níž se svémcc

panovnická tu ocitá sevena v mezích tsnjších než ped tím, vy-

rstají dynastii Pemyslovc nové a cenné opory, kterých jest

nutno piln si povšimnouti.

Byla to jednak skutenost, že zmenšením potu mužských

len vládnoucího rodu spory o trn v 13. vku u nás mizejí a tím

i ubývá velmožm vítané píležitosti zeslabovati jimi panovníky.

Ale ješt vtšího dosahu byly jiné zje\y soudobé.

Václav II., jehcž duch právnickým vzdláním dotený mi-

loval pesné distinkce, dlil výslovn souhrn své mcci ve dvé: na

,,dominium generále" a ,,dominium speciále". Názvem obecného

panování shrnoval patrn veškerá práva vi svobodným zema-

nm, mocným i drobným, a vi jejich poddaným, plynoucí

z obecné podstaty moci královské a obmezená ,,zvykem zemským".

Dominium speciále naproti tomu tvoilo jakýsi jiný, užší kruh,

v nmž se mcc královská jevila zásadn s vtší plností. Rozdíl

nám osvtluje nejlépe souvké bernictví. Na sklonku 13. vku
mže eský král žádati v zemi své obecné bern z každého pod-

danského lánu, popluží, mlýnu, domu nebo krámu mstského.

Ale tuto ,,coUecta generalis" král podle mínní obecného nesmí

vymáhati, kdykoliv se mu zlíbí. Jen v uritých chvílích smí tak

1) U nás mlo již husitství aspo doasn podobné úinky. Vi-

díme, že ve chvíli, kdy radikální sklony se jaly otásat vším ádem v zemi,

panst^-o, za Václava IV. korun tak málo píchylné, zaleknuto pivi-

vinulo se tsn k Zikmundo\d a to namnoze i páni podobojí. Strach ped
hnutím nižšího lidu a obecným pevratem tu psobil na bý-\-alé jednotníky

panské zcela podobn, jako ve Francii rok 1789 na bý-v^alé malcontenty

z kruhu vysoké šlecht^', tak že si uvdomují rycjile základní spiatost svého

a dynastického zájmu.
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uiniti a ukládá-li zemi pes to berni obecnou jindy, jedná proti

zvykovému právu a stává se tím „rex iniquus", král nespra-

vedliv si vedoucí. Naproti tomu žádný názor právní mu nebránil,

aby podle vle své a kdykoliv neuvaloval bern zvláštní nejen na

poddané svých korunních zboží a na msta královská, nýbrž také

na zboží duchovní, zejména na bohaté kláštery, nebo veškeré tyto

skupiny podléhají jeho ,,zvláštnímu panství", k nmuž se ovšem

ostatn poítají také nkteré regály, jako byla urbura, mince,

regál židovský a nkteré jiné dávky podružné.

Z toho vidíme, že dominium speciále nastává tam, kde nor-

mální mcc královská jest zesílena uritým vztahem zvláštním,

kde tedy král jest spolu bud gruntovní vrchností a vlastníkem

nebo aspo ochranným vojtem. Svazek všech tchto zvláštních

práv tvoí svéráznou oblast, na niž pozdjší stedovk hledl

okem zcela jiným než na souhrn moci plynoucí z obecného pano-

vání ; bývala pak druhdy j akožto oblast práva dvorského kladena

výslovn v protivu proti oblasti zemského práva. Názory vyslovo-

vané pozdji o jejím vzniku bývaly ovšem valn nesprávné; tak

pevraceli páni eští, stojíce na vrcholu svých úchvat vdob Vá-

clava IV., vývoj skutený v naprostý opak, tvrdili-li ústy pana.

Ondeje z Dube, že král byl právem dvorským od pán nadán ,,ku

polepšenie svého dóstojenstvie" a že panství ,,upiemo na královu

stolici hlediecí" vzniklo jen jakožto ústupek uinný kdj-si obcí

zemskou panovníkovi. Ale stejn nesprávný jest pedpoklad,

s nímž se namnoze setkáváme v novjších spisech o právních dji-

nách našich zemí, promítá-li se totiž takka do nejstarších dob

soubžnost zvláštního práva zemského a dvorského. Byly tu sice

od dávných dob jakési zárodky, tak na píklad rozlišování dchod
v župu rozdávaných od dchod mensálních, ale skutený vznik

pevnjšího loruhu ,,zvláštního panování" pinesly teprve veliké

pevraty hospodáské i spoleenské 13. vku.
Obrat, který v zemích eských zpsobilo \itzství penžního

ruchu a rychlý piítok cizích živl, nepovznesl jen šlechtu, nýbrž

postavil také dchody panovníkovy na novou základnu. Vidli

jsme krále, jak rozdávali štde svá lesní zboží, ale pes to zbyla

i pak veliká, k lánové kolonisaci vhodná plocha v jejich vlastních

rukou, bohatství ceny díve netušené. Také na ní vyrstají nová,

pevn scelená zboží komorní, význam starých statk mensálních

se rovnž zvtšuje intensivnjším tžením zemdlským i vznikem
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nových hrad, chránících tyto „villikace", v rozliných ástech

zem rozložené, a hlavn rychle se množící msta horní i královská

zabezpeují moc knížecí ve mnohém smru.
Panovník nebere z nich jen pravidelné úroky roní, nýbrž

i vysoké sumy obasné za podací, za prodej nebo nájem rychet,

ungelt, kauíhaus nebo jiných podobných svobod a msta se

mu stávají vbec novou, hlubokou mošnou, do níž lze sáhati

pjkami i mimoádnou berní. Zesilujíce ostatn veškeren ruch

tržní v zemi, stupují také v nebývalé míe výnos mnohých star-

ších regál. Zejména mince a urbura horní se stává
,
jak jsme již

v první kapitole vytkli, teprve v 13. století v oích souvekovc
takka nevyerpatelným dlcm dchod krále eského.

Tak v}^rostla v krátké dob Pemyslovcm cenná oblast

moci komorní, vyatá vtšinou nmeckým cizineckým právem

z rámce beneficiární soustavy a podléhající pímo osobní vlád

králov. Nebyla ovšem ani ona trvale chránna ped zcizováním

a drobením; darem, zástavou nebo udlením v léno získávají

milci královi a jiní vlivní páni znova a znova celá zboží komorní,

ale to, co zbývalo v rukou králových, tvoilo pes to na dlouho

pozoruhodný podklad vlády bezprostední a právem zemském
neomezované, kter\' opatrným hospodástvím mohl býti kdy-

koliv podstatn zdokonalován.

A na tom nebylo dosti. Vytkli jsme již, že také zboží duchovní

bylo poítáno k zvláštnímu dominiu panovníkovu, a vci té jest

teba vnovati ponkud více místa. Víme, že v dob Pemysla 1.

Otakara církev i v zemích eských dosáhla výsad velikých, které

v západním kesanstvu již o nco díve byly obecným nárokem

hierarchie ímem vedené a v jedno stmelené. Klerikové také

u nás tehdy se nejen od laik pesn odlišují mocí svátostní, nýbrž

zvlášt svým právem kanonickým jsou zásadn chránni ped
útisky jakéhokoliv svtského panování; vedle státu, ztrácejícího

dosavadní pídech theokratický, staví se církev, stírajíc ráznji

než dotud národní zvláštnosti, jako útvar zásadn neodvislý. Pes

to však setrvává i v následujících dobách duchovenstvo zemí

eských, zejména pokud jde o temporalie, ve znané závislosti

na králi, takže dokonce se mohl ujmouti názor, jakoby zboží

duchovní vbec bylo poítati k statkm komorním, na nichž

král daleko vyšší práva má než na jiných statcích zemanských.

Jednotlivosti vývoje toho nám nejsou dosti jasné, sotva však
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lze pochybovati o tom, že tak úinné panství královské nad stavem

duchovním v zemích eských, pes veškeré hrozby dekret papež-

ských spíše se utužující, než polevující, souviselo podstatn s po-

mrem bohatého duchovenstva, najm klášterního, k vznikajícímu

stavu panskému, kterýžto pomr pro naši úvahu jest zvlášt

dležitý.

Pln mu porozumti lze ovšem jen, uvdomíme-li si postavení,

které v dob tehdejší klérus eský ml v rámci ostatní spolenosti,

a zejména, jak znaný byl jeho podíl na národních statcích. Církev

tu sice nebyla snad tak bohatá a mocná jako na píklad v sou-

sedních Uhrách, ale pece plynuly do jejích rukou píjmy velmi

znané a oblast jejího panování byla nemalá.

Již desátek církví všude vymáhaný, a šlo o staré desátky

biskupské nebo o dležitjší desátky farní, byl zdroj dchodu
neobyejn všestranný, dotýkaje se nejen úrody polní, nýbrž

i pírstk dobytka a všemožných výnos jiných. Slyšíme i o de-

sátcích z plat úroních i rychetních a od dávných dob mly
jednotlivé kapituly i kostely nadto valné podíly na knížecích

clech, soudních pokutách a jiných beneíiciích veejných. Církvi

plynou znané píjmy také pímo ze spiritualií rozlinými poplatky

za administraci svátostí, koledou a oírou, k emuž se v 13. století

druží i výnosy z odpstk, jednotlivým kostelm i oltám o pekot
získávaných.!) Vše to však pevyšují daleko dchody z vlastního

majetku nemovitého, který býval nejrozmanitjšího rázu, od

nkolika políek, tvoících podružné, ,,vno" filiální kaple, až

^) Bývaly to ovšem zpravidla jen t^í^icetidenní odpustky, udlo-
vané kterýmkoliv, teba i sebe vzdálenjším biskupem. Proto hromadil

nejeden kostel nebo klášter, zvlášt pustil-li se, jako uinil roku 1292 klášter

vyšebrodský, do staveb, ,,qiiae propter operis celebritatem, qua inchoatae

šunt, non valent sine aminiculo Christi fidelium consumari", takové výsady
odpustkové hned po tuctech, a mnohým biskupm pi kurii papežské,

ale i jiným, se stávalo vydávání listin odpustko\'ých druhdy výhodným
zdrojem píjm postranních. A odpustky ty pak nebývaly vnucovány
jen návštvníkm kostela jimi nadaného, nýbrž šíeny i po kraji ,,per

questuarios"
;

proto docházelo záhy k pohoršlivému soutžení rozliných

ústav duchovních v tomto smru a k vzájemnému se vytlaování z pízn
vncích, takže biskup pražský Tobiáš na píklad roku 1287 doasn za-

kázal šíení jakýchkoliv indulgencií ve své dioecesi, dokud prý nebude
z odpstk pražskému kostelu piznaných dostaven nový ,,ambitus"

kathedrály.
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k Úžasným dominiím duchovm'm o mnoha tuctech vesnic. Generace

za generací množila vlastnictví mrtvé ruky ve smru tom tak,

že v 13. vku již zajisté zabíralo aspo tetinu zem, stále ješt

vzrstajíc rozmanitým postupem.

Veliké donace km'žat a velmož v dob té byly ovšem zjevem

již ponkud vzácnjším než kdysi, ale církev zvtšovala svj
majetek dále a co nejsoustavnji. Listiny nám ukazují, jak nejedno

zboží šlechtické se r^-xhle tenilo vstupováním len rodu do klá-

šter a.ád rytíských nebo prekaristickými smlouvami, jimiž

drobní vládykové pijímali od kostel na dožití dchod nebo ves

nkterou, odkazujíce jim za to pedem své vlastní ddiny. Kláštery

a špitály podstupují za tím úelem asto stejn složité operace

rentové a úvrní, jako dnešní pojišovny, obchodujíce vedle toho

neúnavn nejen se zbožím vesnickým, nýbrž i V mstech s dom}',

mstišti, mlýny a jezy.

Na trhu nemovitostí v dob té se jeví církevní ústavy vbec
kupcem nejdležitjším. Souviselo to pedevším se skuteností,

že aspo ást duchovních nestaila spotebovati svých obroí;

byli ovšem i klerikové, kteí se mocn zadlužovali u žid i u ke-

san,^) ale mnozí kapitularové a jiní knží dožívají se nemalých

úspor, které pak kapitalisují koupí lán vesnických nebo dom
mstských, po smrti je namnoze kostelm svým odkazujíce.

A práv tyto závti duchovních nám ukazují, jak znané bývaly

pírstky, které tém každý rok pinášel církvi jak na bohatství

movitém, v sakristiích se hromadícím, tak na nemovitostech.

Nebo zmínili jsme se již nahoe o tom, že kde odkazem kostelu

se dostává penz hotových, úady duchovní chvátávají, aby legát

promnily co nejrychleji koupí nkterého statku v založenou

rentu.

1) Zvlášt zlá léta po pádu Pemysla II. vedla k tžkému zadlužení

eského kléru, takže na píklad biskup Tobiáš, maje se vypraviti roku 1287

k metropolitní synod do Vircpurka a nenalézaje již jinde úvru, vzal na

lichváský úrok a na zástavu vzácného kalicha 120 hiven u žid pražských.

Týž, jednaje s arcibiskupem mohuským o slevu dlužných a interdiktem

vymáhaných penz prokuraních, vytýkal tehdy obecnou zadluženost

svého duchovenstva a dovolával se právní zásady: ,,Inanis est actio,

quam excudit inopia debitoris". To byla ovšem léta obecného rozvratu

zem, ale i jindy slyšíme, že i znamenité, kláštery bývaly dlužníky žid;

tak ml klášter kladrubský roku 1302 veský úrok dvaceti hiven zastaven

,,in Judaeis sub usuris intoleralibus".
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A zvlášt bohatství pedních ústav duchovních vzrstalo

obratnou politikou hospodáskou svých správc, úastí na ruchu

kolonisaním, závazným píkupem lenníkv i pízní mocných na-

mnoze stále ješt postupem tak zrychleným, jaký nám na píklad

ukazuje životní dílo Brunona Olomuckého, biskupa, který neúnav-

nou pílí dovedl ze statk svého stolce v severní Morav v druhé po-

lovici 13 vku utvoiti opravdový státeek, A podobných roz-

množovatel církevních temporalií znají zejména djiny velikých

klášter v zemích našich mnoho, muž, kteí dovedli konventy

své uiniti vrchností celých okres a souvislých Újezd lesních,

rámcem stezek obchodních ohraniených, pány etných rent

a jiných dchod v mstech a viteli velmož i samého panovníka.

Ze vší zem plyne tedy rozliným stroužkami dchod vskutku

ohromný a stále ješt rostoucí do rukou klerik, z kteréhožto

dchodu v 13. vku ješt jen pomrn malá ást unikala do

ciziny desátky kížovými a servitiemi papežskými anebo platy

prokuraními, vymáhanými obas apoštolskými legály. Vtší ást

bohatství církve eské dlí se, ovšem velmi nerovnomrn, mezi

domácí duchovenstvo, tvoící spolenost vru velmi pestrou

a dležitou složku národního života, svt zcela svérázný a plný

prudkých protiv.

Jak složitý a podivuhodný organism jest na píklad každý

vtší kostel kolegiální, zabezpeující život legii tonsurovaných

hlav, nejrznjšího rázu! Jsou tu kanovníci s nkolikerým obroím,

které kostel jen zídka vídá, a kteí nemívají vyšších svcení,

dvoané a lenové kanceláe nebo uenci prodlévající na cizích

universitách; nkdy i cizinci, jako byli na píklad za krále Pe-
mysla II. litomický kanovník Jan z Aschaffenburku a Štpán
Carusii z íma, za Václava II. pak pražský kanovník Diviš z Yper,

o nmž k roku 1290 slyšíme, že plná tyi léta kapitola o nm ne-

mla zprávu, živ-li vbec, a který pes to teprve roku ] 305 byl

zbaven své hodnosti proto, že se již vbec v Praze neukázal. Jiní

kanovníci sídlí sice doma a dlí se o hodnosti kapitulní, zvlášt

o bohat dotované, bývají však zárove i arcijáhny nkterého,

teba vzdáleného kraje v zemi, z nhož berou slušné platy visitaní,

anebo mají bohaté fary, spravované stídníky. Kapitulárové ti

žijí asto v prudkých sporech s proboštem nebo i se samým biskupem

a poítají se k vládnoucí vrstv ve jtát. Skutená bohoslužba

v kathedrálním chrám živí pak houf viká 9 altarist, obklopený

S u s t a, Dv knihy eských djin I. 12
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množstvím scholár, zvoník, strážc kostelních a jiných drobných

píživník.

Pi slavných píležitostech se duchovní národ ten jeví zvláš

etný a rojí se takka kolem svého svatého úlu; tak se po-

staral na píklad biskup Bruno o to, aby jeho anniversaria v Olo-

mouci každoron bylo inn úastno aspo na 200 vysvcených
knží, tedy hotový snm klerik. Ale i v normálních dnech bývalo

velmi rušno v ovzduší velikých kostel kolegiátních. Každý len
duchovní spolenosti zde se hromadící tu má svj pesn vy-

mený úkol a také pesn stanovené obroí, jeden každý oltá

mívá své vlastní statky, jejichž úrok živí altaristu, ale také každá

svíka, jež se rozsvítí, každý denár almužny, padající do rukou

žebráka nebo scholára, každý obd a snídan v pamtní dny ka-

novníkm a vikám podávaná, mají své fundaní zajištní na

nkterém tebas velmi vzdáleném, nemovitém majetku, a tak se jeví

veliký kostel s hospodáské stránky neobyejn složitým svazkem

vných rent a práv z nejrznjších kout zem k nmu se sté-

kajících; avšak veškerý zmatek jest tu práv tím vylouen, že

sebe menší obroí má pevné urení a každá sebe užší trubka,

pivádjící zvení pravidelné dchody, ústí do konviky pedem
pikázané.

Jiný, a nemén rznotvarý, obraz poskytuje místní správa

církevní, jejíž schéma, v zásad prosté, bylo neskonale zpesteno

náhodnou rozmanitostí místního vývoje, pomrem filiálních kostel

k mateským, inkorporováním far ke klášterm a valn rozší-

eným mnohoobronictvím, které nutilo k soustavné nepítomnosti

titalár a vedlo namnoze k tomu, že jedna a táž osoba duchovní

mla nkdy zcela podivnou sms podíl a zlomk rozliných obroí.

Vidíme farní kostely vládnoucí mnoha lány, dvorci a mlýny v roz-

liných vesnicích, desátkem z širokého okolí a starými právy, které

faráe iní velmožným pánem s vlastní jurisdikcí nad hloukem
sedlák a faru takovou ovšem velmi hledanou koistí pro neúnavné

,,lovce beneficií", takže pochopíme, pro o n bývaly svádny
spory tak dlouhé, tuhé a as'-o až krvavé.

Svt duchovní vel vbec nsustále drobným bojem vnitním,

vedeným s význaným úsilím zejména o rozliné statky vezdejší,

pi nmž nedávno kodifikované právo kanonické, v církvi vbec
rychle šíící byrokratickou psavost a pesný formalism, umožo-
valo nekonené prtahy. Slyšíme o dlouhých sporech o beneficia
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i píslušnost desátkovou, o exkomunikacích pro neplacení kano-

nických prokurací, kathedratika anebo jiných plat vybíraných

biskupovými decimatory, s nimiž bohatší kostely se ovšem naopak

mnohdy hned na adu let naped dohodují o sumárním odbytném;

v mstech soudí se plebáni navzájem o právo zizovati školu nebo

o hranice tvrtí, a spory nad jiné trpké zavinuje pak zejména

soupeení duchovenstva ádového s klérem svtským.

Bývaly to ovšem pedevším nové konventy mnich žebra-

vých v mstech zizované, které se svou kazatelskou horlivostí

a obratnou ilostí stávaly duchovenstvu farnímu takka zlým

svdomím anebo aspo nepohodlným soutžníkem, až to vedlo

i ke krvavým výtržnostem.^) Ale také mocné kláštery starších

ád, postavené vtšinou mimo hradby nových mst, hotová opev-

nná hradišt, z nichž opat a mniši nkdy zcela feudáln vládli

ohromným majetkem nemovitým, nebývaly vždy s okolním

klérem v dobré shod. Vidíme na píklad, jak opat pomcky de-

nuncuje okolní faráe, že obchodují simonicky se sv. kižmem
a vynucují neoprávnné desátky odpíráním svátostí ; opat pi-

pojuje k tomu ovšem i stížnost, že brání vícím v návštv kláštera

a zakazují pohbívání svých oveek na tamním hbitov. Farái

zase naopak viní klásterníky z propagace shovívavjší a poho-

dlnjší nábožnosti, než byly staré ády poenitenciární, tvrdíce že

dopávají pohbu výslovn kletbou stíženým a že zkracují boho-

službu neslušn, hovjíce nové nálad doby, která prý již nemiluje

poctivé dkladnosti dob minulých .2) Starší spíše formalistní nábož-

nost se tu patrn srážela s novjší, více o kázání a cit openou, ale

zájem hmotný ovšem stupoval druhdy srážky ty tak, že docházelo

mezi obojím klérem až ke skuteným bitvám o mrtvoly, podobným
známé, krvavé rvace o mrtvolu Bely IV., svedené r. 1270 mezi

františkány a kapitolou budínskou, pi níž byly kostel a sama

královská mrtvola krví zality. S pochopitelnou žárlivostí patil

*) Jak rychle i u nás vypuklo soupeení mezi novými ády žebravými

a duchovenstvem starším, dosvduje list ehoe IX., kterým papež kára

olomuckého biskupa za to, že výslovn zakazoval svým dioecesánm
uctívání stigmat sv. Františka a vinil minority, že, vsouvajíce rány svého

zakladatele takka na místo ran Kristových, matou kesanský lid.

2) Zajímavé poznámky k tomu všemu a zejména o tom, jak prý

,,gaudent brevitate modemi", má známý list Brunona Olomuckého papeži

ehoovi X. z roku 1273.

12*
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klérus svtský na to, jak kláštery, obratn svádjíce dobroinnost

bohatých do svého širokého eišt, pi tom si vykupují zvláštní

ochranu papežskou i vyntí z ád diocesánních a mohutnji tak,

že mnohý zastioval dchody svými i pední kapituly a jeho opat

právem se adil mezi první velmože zemské. Boue husitsKé

zpsobily, že nezbylo tém stopy po bohatství, v konventech

tch již na sklonku 13. vku se hromadícím, ale jaký býval pepych
nkterých, toho svdectvím jsou nám na píklad seznamy vzácných

skvost, drahých rouch, knih a jiných cenných vcí, které tehdy

opatil klášteru bevnovskému jediný opat, Bavor. Rub blahobytu

vyššího duchovenstva tohoto ovšem byla i spousta tonsurovaného

proletariátu, mezi nímž byli i zjevní zlodji, podvodníci a mnozí

jiní, kdož podle slov nejlépe zpraveného souvkovce ,,nechtjíce

nádeniiti a emesel neznajíce, pod ochranu výsad duchovních

se utíkali."

Než to byly výjimky. Jakožto stav jest za posledních Pe-
myslovc rznotvará spolenost duchovní, vládnoucí tak velikou

ástí zem, stále ješt na postupu a v rámci života národního

initelem nesmírn dležit3'm, který s ostatním obyvatelstvem

zem jest ovšem spíat mnohými vztahy pátelskými i nepátel-

skými. Nám jde zde pdevším jen o její pomr k panovníkovi

a k svtskému panstvu.

Pomr ten nebyl v piavd nikterak jednoduchý. Od dávných

dob bývali velmožové v zemích eských horlivými množiteli

kultu a slávy církevní; ješt v 13. vku rozliné rodiny panské

dotují nové kostely a kaple na svých zbožích, zakládají i kláštery

nákladem nemalým, zvlášt kláštery oblíbené tehdy ehole cister-

ciácké, z nichž ada, jako Osek, Hradišt Mnichovo, Vyšší Brod,.

Vilémov, Ždár, Oslavany, Vj^^zovice, svj poátek vzala štdrostí

práv tch rod, které kolonisaní ruch posunul do popedí.

Synové a dcery panské vstupují do ad kléru i do klášter, velmo-

žové, kladouce hojný peníz na oltáe, vkupují se do fraternit

eholních a mnohé okolnosti svdí o tom, že kouzlo ovzduší cír-

kevního nepestávalo nikterak psobiti na bojovnou spolenost

svtskou.

Ale jsou tu i jiné zjevy: práv štdrost dárc budívala.

nespokojenost jejich píbuzných, závodní dvoan svtských

a klerik o veliké výprosy knížecí pdy lesní kalilo vzájemný
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pomr duchovenstva a pevnji se vytváející šlechty/) v níž

znova a znova procitá prudká touha po bohatém zboží kostel,

žárlivost na rostoucí moc knžstva v zemi a sklony, jež dioecesánní

synoda z roku 1267 tepala slovy, že prý mnohým pánm „krádež

zboží církevního jest pouhou chytrostí, oloupení a násilí proti

knžím poctivou udatností."

Svtská spolenost se opravdu u nás, rovnž jako jinde, jen

tžko louila s dobou, kdy kostel býval vlastnictvím zakladatele,

který podle vle dosazoval a vyhánl sluhy Pán, dle se s nimi

asto ,,more leonino" o desátek a dary svtci kýmkoliv inné.
Zásady klunijské, vyprošující veškeren klérus a jmní církevní

z tsného soužití s mocí svtskou a ponechávající, laikm v patro-

nátu jen skoupý stín bývalých práv, vítzily tu rychleji v theorii

než v život skuteném. Ješt na poátku 14. vku prohlašovali

prý velmožové nkteí biskupovi Janovi z Dražíc, že radji zpt

k pohanství dávných pedk se vrátí, než by se podrobili ve všem

požadavkm práva církevního, a vskutku vidíme nejednou, jak

i v té dob stále ješt patroni násilím vypuzují faráe z obroí,

a zápisy urbariální nám ukazují zjevn, že ve mnohých zapome-

nutých koutech zem vrchnosti svému kléru farnímu ponechávají

než tetinu desátku, zbytek iníce svým vlastním dchodem.

Patronát spojený s právem podacím jest vcí cennou, jejíž požitky

se ddí a dlí mezi leny rodiny a prodávají za sumy dosti znané.

Ale daleko tíživjší bývaíy duchovenstvu jiné zjevy, prosté i této

zástrky právní, jež svdily o tom, jak nedostatenou ochranu

církevnímu zboží dávaly sebe tžší censury a pohržky práva

kanonického.

Slyšíme znova a znova náky na to, jak kostely i klášter}'

trpí ,,zlobou mocných soused". Kdykoliv páni s družinami

táhnou do boje, upadají v plen zejména církevní vesnice, nebo
tu zvli nehrozila tolik tvrdá odplata. Proto letopisci duchovní

oplakávají namnoze tak trpce každou výzvu a hotovost zemskou

i když vedla k vítzství. Ale i v míru obtžují baroni kláštery

požadováním nákladného pohostinství ,*) zasáhají do honitby

^) Závodní to osvtluje dobe na píklad spor o les Boek mezi

klášterem želivským a syny Wolframovými, za Václava I. roku 1233

vedený.

2) Nkdy bývalo ovšem pohostinství takové smluvn sjednáno;

tak slevil pan Jindich z Rožmberka roku 1285 klášteru zderazskémm
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jejich, ubírají klášterní pastvy pro své hebince a vydírají rozliné

jiné ústupky.

Tak se setkáváme velmi asto se zjevem, že duchovenstvo

volky nevolky postupuje kusy lesa svého sousedním velmožm
na doživotí nebo aspo na adu let, aby tito jich mohli užíti k lo-

kaním ziskm zakládáním nových vsí, a klášter tak pijde o zákup
a doasný úrok.^) Marn hrozil biskup tžkými pokutami du-

chovním, kteí k tomu svolují ; blízká moc bývá silnjší než vzdá-

lený pedstavený a pedpis kanonický. A kde vc nešla po dobrém,

nastupovalo asto prosté násilí. Zvlášt cítili-li se sómové zkráceni

pílišnou štdrostí otcovou vi církvi, namáhal se mnohý klášter

marn, aby dosáhl vskutku slíbeného legátu a rovnž vedlo ne-

jednou spolené vlastnictví jedné a téže vsi, zbožnjmi odkazy

vzniklé, k sporm mezi duchovními a svtskými' podílníky. Proto

býval zvlášt v dobách neklidných statek církevní tak zhusta

vydán na pospas závistivé žádostivosti soused a panských lapk,
kteí z pevných kostel si iní hrady, stavjí tvrze napd církevní

a zabírají násilnou rukou mnohdy celá zboží klášterní.

Duchovenstvo se proti tomu neobmezovalo jenom na

volání po ochran qírkevního práva ; nedbajíc samo svého ,,pri-

vilegium fori", hledá spravedlnosti právem zemském a chodí

s žalobou i k soudm provinciálním. Ale ty mu bývaly asi jen

zídka pdou píznivou. Naopak, znova a znova slyšíme náky
na to, jak mocní beneficiái krajští sami obracejí ostí své moci

práv proti poddaným duchovních, tisknouce je proti všemu

právu pokutami a sužujíce pres oprávnnou míru ,,ohavnými

robotami". Roku 1226 vyjímá Pemysl I. nkteré osady duchovní

z pravomoci místních úad s \ýslovnvm odvodnním, že mnišky,.

40 hiven s tržního peníze za msteko Neveklov, když klášter vzal na se

závazek, opatit jej s družinou až o dvacetipti lenech tikráte do roka

pi jízd do Prahy na Neveklov noclehem i stravou (Reg. II., no. 1341).

^) Již z roku 1222 máme takovou smlouvu barona Ratimíra s klá-

šterem plasským. Mnohdy nelze vskutku ani rozhodnouti, zda také donace

velmožných pán, zdánliv štdré, ale spojené s prekaristickým užíváníra

do života a znaným pídavkem kostelní pdy, ducho^^lím ústavm byly

vbec ziskem. Jist tu šlo zpravidla jen o zisk v nejisté budoucnosti ky-

noucí, kdežto výhody okamžité bývaly pán svtských, kteí si patrn
tak nejednou z tísn pomáhali. Rázu takového byla, jak se zdá, na píklad

již veliká donace Hroznatý Kadeavého, uinná ádu s\^atomáskému

roku 1189.
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jejich vlastnice, nedovedouce se brániti, jsou v šanc vydány „kou-

savé hltavosti" kteréhokoliv župana.

Klérus ml ovšem dosti úinnou zbra vlastní v exkomunikaci

nebo v odepení svátosti i pohbu kesanského, a vidíme, jak

mnohý mocný škdce kléru na smrtelné posteli se kaje, jsa ochoten

k náprav svých úchvat. Tak žádá roku 1281 umírající pan

Albrecht ze Šternberka klášterník hradištskýcli, které ped tím

zle stiskl, o smírné poselství, ale jest význané, že se mniši ani

tehdy neodvážili do doupte lvího, dokud se syn umírajícího

nedostavil sám jakožto rukojmí do Olomouce. Ostatn nebývalo

ani duchovenstvo y tchto vcech dosti solidární ; zmínili jsme se

již o nácích na žebravé mnichy, že neprávem poskyjují nejhorším

škdcm jiných kostel absoluci a ádný poheb.

Vskutku v drsném ovzduší jen silná ruka, zbraní vládnoucí,

mohla ochrániti vas ped škodou, a postavení duchovenstva

v ohledu tom bylo velmi svízelné. Stávalo se sice, že eládka,

vedená nkterým srdnatým konvršem, se zbraní v ruce elila

plenníkm, jako na píklad v Kladrubech roku 1279. Pi lokací -h

nových vesnic opatovali si i duchovní zpravidla ozbrojené náprav-

níky, a nejvýznanjší pokus o opatení vlastní moci branné bylo

zízení manské, které zavedl biskup Bruno ze Schauenberku podle

vzoiu arcibiskupství magdeburského na statcích biskupství

olomuckého, pivolávaje namnoze osvdené bojovníky až ze

své severonmecké vlasti a zakládaje horliv i pevné hrady

s nemalým nákladem Biskupství mlo se tak trvale opírati

o brannou výzvu etných -lenník rj^tíských a nábh}^ k podobné

organisaci manské nalézáme nejen na Morav u kláštera hradišt-

ského nebo tebíského, nj/brž i v Cechách, kde vidíme na píklad

bojovného biskupa Tobiáše, an vede válku obklopen jsa etnými
klienty, nesoucími na štít jeho znak, ovinutou stelu, nebo kde

slyšíme, jak na statcích kláštera tepelského a plasského opati

dávají zemanm kusy pdy v léno s výslovnou podmínkou, že

mají klášteru sloužiti vojensky jakožto ministeriálové a nad to

i v bhu právním býti klášteru pomocí ped soudy zemskými .i)

^) Tak slibuje roku 1301 Heliáš z Tuchomic, bera od kláštera

plasského na doživotí stateek, že bude klášteru sloužiti ,,sicut alter mini-

stcrialis íideliter sivé coram iudicio terre verbum eorum promovendo et

suorum hominum, quam in aliis servitiis, in quibus requisitus fuerit, et
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Ale zízení takové naráželo na znané obtíže pro pirozenou

nebojovnost duchovních, mezi nimiž byli i jednotlivci tak úzkost-

liví jako pražský dkan Vít, který se bál, že uškodí své duši rmutem
svtským, bude-li se teba jen soud nad svými poddanými osobn
úastniti ; a také roztíštnost mnohých držav a dchod duchov-

ních po rozliných provinciích zem vadila soustavnému lennictví,

které nadto mívalo i nebezpené stránky; zbrojní ministeriálové

tak snadno perstali svým duchovním pánm pes hlavu, i když
sami nebyli ani rodu urozeného. Již v první kapitole jsme vidli,

jak špatné zkušenosti nabyl na píklad klášter bevnovský r. 1300

u svých zpupných rychtá vesnických v Broumovsku, a proto

nezbývalo zpravidla, než hledati opory u vlastního patrona

nebo jiného mocného pána sousedního a uznávati jej vojtem

ochranným.

Ale málokterý velmož pijímal takovou ,,advocatii" nezištn

a nevymíniv si výslovn cenných požitk, jako to uinil na píklad

pan z Rožmberka, který, odevzdávaje klášteru drkolenskému

nkteré statky, vymioval si sice, že mají podléhati ,,moci i svrcho-

vanosti" jeho i jeho ddic, ale sliboval výslovn, že cuto ,,guber-

namen et tutela" nad nimi bude vykonávati zcela zadarmo
;
jinde

žádal vojt za ochranu svou zpravidla nemalých dávek. Tak bére

pan Albrecht z Dube od nebohatého kláštera chotšovského ron
sedm hiven, které mu pozdji byly smnny za doživotní vlast-

nictví kterési vesnice, a podobných pípad by bylo možno uvésti

do vle.

Práv z ohledu na zisky ty páni druhdy vnucují pímo
své vojtství klášterm pohržkami, jaké jasn prosvitají i z listiny

bohatých pán z Lichtemburka, kteí roku 1288 klášteru vilé-

movskému slibují, že, dostanou-li na doživotí dv vsi, nebudou

nikterak „násiln ohrožovati klášter na statcích a osobách, nýbrž

naopak ochraovati". Sami ddicové zakladatel, piplatí k jed-

notlivým kostelm a klášterm poutem pirozené piety, nebývali

zaasté lepší cizích soused. Tak žaloval klášter zderazský až do

íma na to, jak jest vykoisován pány ze Švábenic, a le Švá-

benití poítali za jeho fundátory a mli v nm hrobku rodinnou.

Proto pochopíme, že se kostely asto radji vykupovaly z takové

eorum homines pro posse suarum virium ab infestatiouibus omnibus pro-

tegendo in propriis sumptibus et expensis" (Reg. II., no 1881).
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cchrany, jako uinil roku 1291 klášter doksanský, vyprostiv

nkteré vsi své za cenu 24 hiven z „iuspatronatus vel advocatiae"

mocného souseda.

Roku 1269 dává Pemysl 11. Otakar Waldsasm výslovn

výsadu, že žádný z baron eských nesmí klášteru vnucovati své

vojtství, nýbrž že opat má právo, uzná-li to nutným, svobodn

uiniti si kohokoliv ,,ochranným patronem".

Tento vývoj vzájemného pomru mezi panstvem a bohatými

domy duchovními stal se, jak pozdji ješt zase a zase poznáme,

velmi dležitou stránkou vnitrních djin eských. Žárlivost na

rostoucí bohatství církevní a žádostivá touha po podílu na nm
zdvihá se ustavin jako napiatý luk proti vyššímu kléru a zejména

proti klášterm, tisknouc je rovnou k tomu, aby bez píliš úzkost-

livého zení k svým zásadním výsadám a bez ohledu na obti

s tím spojené se pivinuly k panovníkovi, jehož silná ruka

chránila ped úchvaty bezpenji než universální moc práva

kanonického.

Proto biskup Tobiáš, dovolávaje se královské pomoci proti

panským opovdníkm, piznával výslovn, že „jenkrále a nikoho

jiného po Bohu v temporáliích svých a biskupství svého pánem

a ochráncem neuznává". Šlo ovšem pedevším o to, aby ochrana

králova byla bezprostední a nezstávala snad vcí beneficiár

královských, jejichž rukám naopak klérus stále více touží unik-

nouti dokonalým vyntím z moci soud provinciálních a útkem
do pímého podruí soudní stolice krále samého. A panovník hoví

pání tomu immunitními výsadami tím ochotnji, ím více jeho

sama ohrožuje rostoucí moc županská a ím více soudy provin-

ciální pestávají býti pravým nástrojem jeho panování.

I jinde, v zemích sousedních, jak ukázalo badání novjší,

immunity duchovní nebyly veskrze na újmu vlastní moci pa-

novnické, nýbrž jejich hrot, aspo z poátku, se obracel pedevším

proti úchvatm úednické feudality. Pi velikém rozsahu statku

církevního bylo vládnoucí dynastii nadto takka životním pí-

kazem, aby jí aspo tato oblast zcela neunikla do ovzduší opevn-

ného výhradami zemského práva a zstala pístupna jejich bez-

prostednímu vlivu.

Takovým postupem se ocitá v 13. století naše vyšší ducho-

venstvo na dráze zcela protichdné vývoji svtského panstva.

Preláti a opatové vystupují na dvoe královském sice asto se
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sebevdomím pravých velmož, ale králi z rozkvtu jejich moci
nehrozí nebezpeí, nýbrž naopak spíše zisk. Jako císam ímským
v 10.—11. vku bývali íšští biskupové a opati hlavní oporou

proti nespolehlivým vasalm svtským a ústroj íše tak dlouho

byl pevný, dokud se opíral o mocné lenníky duchovní, podobn
i v Cechách v 13. vku vzrostlá zboží církevní se stávají posledním

Pemyslovcm zálohou, kterou pevn poutají k sob v ochrana

proti svtskému panstvu.

Není ovšem zcela jasné, zda názor, že král jest ,,dominus in

temporalibus" již v 13. vku platil zásadnc- pro všechna zboží cír-

kevní, nebo jen pro tu ást, která nemla svjch zvláštních vojt
a patron, a zda se snad u klášter neuplatoval díve než u kléru

svtského, ale jisté jest, že hledisko to bylo na postupu a že král

eský do církevních vcí zasahoval asto daleko hloubji, než to

pipouštla thecrie kanonická. Vidíme na píklad, jak rozhoduje

autoritativn ve pích o podací právo mezi samým biskupem

pražským a klášterem \valdsask3''m, jak deleguje zvláštní mocné

soudce k rozhodování spor o hranice duchovních zboží nebo

vysílá své dvoany k provedení obšírných šetení reviiidikaních,

když nedbbalostí nkterého kapitulára byly zmenšeny statky

jeho obroí. Zlomlcy nejstaršího urbáe biskupství pražského

z posledních let 13. vku se jeví v pravd také jen takovým pro-

tokolem o revisi, kterou vykonal královsk}^ komorník o stavu zboží

biskupových. Prodeje a koup nemovitostí klášterních bývají

neplatné, staly-li se ,,favore d. regis super hoc prius non obtento",

a asto bývá svolení královského hledáno i k pouhým emfiteutickým
lokacím nebo delším pronájmm klášterní pdy. Bylo to stejn

projevem pée o integritu pdy té jako dkazem královského

vrchního vlastnictví, když Václav II. na píklad prohlásil ne-

platnými všechny prodeje vesnic kláštera zderazského, uinné
bez vle královské od smrti Pemysla II., a stanovil, že pán, vla-

dyka nebo mšan, který by podobn zboží klášterního nabyl,

prost je ztrácí i s penízem trhovým.

Král chrání tedy zboží mrtvé ruky proti vynuceným trhm
i proti nespolehlivosti samých obroník s pilnou bedlivostí, ale

doprovodem této pée jeho jsou ovšem i tžké obti, které zárove

sám zboží tomu ukládá pímo i nepímo, hled na n vskutku

asto podobn, jako na pravé zboží komorní. Vliv, který má král

ve vcech církevních' mu umožuje pedevším aby svým slu-
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žebníkm a lenm kanceláe platil mnohdy prost výsluhou

duchovních obroí. Tak slyšíme, že pikazuje svému kaplanovi

dvorskému dchod komorní, ale jen na tak dlouho ,,dokud bychom
jej neopatili obroím církevním kdekoliv v Cechách nebo na

Morav, jež by mu postaovalo." Proto bývali práv lenové

rady královské tak znamenitými mnohoobroníky.i) Než král

neváhá i jinak sáhati na statky církevní, kde toho žádá jeho vlastní

zájem.

Tolikrát slyšíme na píklad, že pi zakládání nebo roz-

šiování mst královských panovník prost užil pdy sousedních

vesnic biskupských nebo klášterních; hned roku 1226 tak uinil

Pemysl I. pi založení mstském ve Znojm a ada dalších pípad
takových z doby jeho nástupc jest velmi dlouhá. Král slibuje

pi tom sice poškozenému ústavu duchovnímu zpravidla náhradu,

ale zídka ji vskutku dává anebo teprve až na smrtelné posteli.

Dalo se tak i v pípadech, kde šlo jen o osobní libstku, jako bylo

zízení loveckého hrádku na Zbraslavi prostou usurpací biskupské

pdy králem ; a jest zajímavé, že již Václav I. zásadn hájil práva>

smovati jakékoliv zboží církevní, prav v listin z roku 1248,

že jest dovoleno ,,kterémukoliv katolickému knížeti nemovitosti

církevní smovati za jiné podobné nebo lepší."

Než to vše byly jen náhodné a chvilkové zisky. Výhody
jiné, které koruna ze svého ochranného panování nad temporaliemi

církevními pravideln erpala, byly daleko podstatnjší. Roku 1 294

daroval Václav II. klášteru slezskému v Kamenici zboží Mittel-

walde, ale s výslovnou podmínkou, že tím nepestane píslušnost

jeho ke království, nýbrž že klášter má dávati dále komoe eské
ze vsí tch ,,všechny dávky, jež podle zvyku všechny kláštery

tohoto království nám pinášejí". Jaká „servitia" to bývala,

dovídáme se pak z jiných zmínek. Slyšíme o mimoádných
dávkách sedlák klášterních na výživu dvora, když králi se zlíbí

s družinou svou nkterý as na zboží klášterním návštvou pobýti

;

v lesích klášterních bývá mu vyhrazena vyšší honitba, kláštery

v bezprostedním okolí pražském, zvlášt strahovský a bevnovský,

^) Nebývalo to u nás asi jiné než v Anglii, kde znamenitá skupina
beneficií, tomu úelu sloužících, slula výslovn „capella dominica" a kde
v 13. vku bývalo ádem výslovn uznaným, že kaplane dvorští i lenové
kanceláe královské nemli bráti platu, leda by obroí duchovní, jim králem
•patené, nedosahovalo roního výnosu 40 liber.
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slouží dvoru k ubytování vznešených hostí a nad to vymáhal na

nich i nejvyšší purkrabí, aby svými penzi opravovaly mosty
vedoucí k hradu pražskému. Když roku 1253 král Václav 1. z obavy
ped vpádem Uhr a Rusín zásoboval na kvap hrady své a ze

jména hrad pražský, tu pedepsal vydatné dávky obilí, vína, uze-

niny, soli a jiných poteb nejen svým villikacím a mstm králov-

ským, nýbrž i všem klášterm pražské dioecese. A bemenem
tžším jiných byly i dan penžité. Kížové desátky, papežem
as od asu duchovenstvu ukládané, plynuly vtší polovicí do

pokladnice královské a ješt astjší byly bern pímo králem

požadované.

Duchovenstvo platívalo ze svých lán poddanských stejn

jako páni a vladykové, kdykoliv byla vypsána bern obecná vší

zemi, ale mimo to ukládal mu král, a to zejména bohatým klá-

šterm, nejednou bern zvláštní, nejsa v tom nikterak vázán

právem zemským. A k tmto ,,collectae speciales" se družívaly

mnohd}^ i vynucované pjky ^) anebo jiné dosti pochybné pevody
finanní; tak prodal Pemysl II. cisterciákm sedleckým les

jakýsi, ale vzav peníze, podržel jej dále a po nkolika letech prodal

jim týž les znova za nemalý peníz 150 hiven.

Takový tedy býval vzájemný pomr koruny a vyššího ducho-

venstva, pomr, který církvi eské ukládal vru obti téžk a na

nž ona druhdy i trpké náky vedla, které však zpravidla nesla

ochotn nejen proto, že náhradou jí bývala píležitostná štdrost

králv, nýbrž pedevším z toho dvodu, že vdomí sdruženého

zájmu a obava ped úchvaty spoleného soupee, panstva, tiskla

k sob pevn tu i onu stranu. Veškeré duchovenstvo nebývalo

ovšem rovnou mrou proniknuto vdomím tím; vždy bylo v nm
hojn synk panských se svými rody tsn spiatých a feudální

sklony neodkládajících, takže zpravidla více než na biskupa a vbec
na klérus svtský mohl se král bezpeiti na kláštery a zejména

na ty, v nichž cizí živel pevládal. Než o tom a o ohlasu národních

protiv v duchovenstvu vbec promluvíme jinde. Zde nám staí

^) Již roku 1215 slyšíme o Pemyslu I., že si pjil od kláštemík
milevských 60 hiven, ovšem na zástavu nkterých mensálních statk,

a i jeho syna, Václava I., vidíme, an podobn roku 1239 na jízdu ke

dvoru císaskému vymáhá na kláštee Idadrubském pjku 200 hiven,

kterou jim pak oplatil vsí, odatou jinému ústavu duchovnímu, totiž bohaté

královské kapli plzeské.
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skutenost, že vyšší klérus v zemích eských, kdysi rázem svým
županm tak blízký, v 13. vku se bral vtšinou zcela jinou cestou

než velmožové svtští. A se zásadn i on domohl znamenitých

svobod a kanonické nezávislosti, setrval mocnou oporou pa-

novníkovi a snášel, že se na rostoucí zboží jeho hledlo takka
jako na souást komory královské a pirozenou zálohu pro poteby
vládcovy.

Nová msta, hrady a villikace komorní, rozliné regály a vláda

nad duchovenstvem byly tedy zbran, které pedevším umožio-

valy posledním Pemyslovcm, aby pes neodolatelný \^voj

práva zemského a pevnou konsolidaci panstva se nestali híkou
v rukách nkolika velmožných rod. Z tolika rozliných složek

vyrostlé dominium speciále jim zajišovalo bezpené jádro moci

a zejména znané výnosy penžní, pravidelné i mimoádné ; ono

pedevším inilo panovníka eského králem
,
.zlatým", který

mohl, kdykoliv poteba kázala, v cizin kupovat vojenskou podporu

i proti vlastním poddaným.

Jak neskonalá složitost a mnohostranost zjev djinných

jeví se oku pozorovatelovu, sledujícímu vý^oj ten! V 11. a 12. vku
otásaty nejednou úchvaty bojovných piima a župan stolcem

knížecím a uvádty zemi ve zmatek ; otesm tm však elil drsný

despotism a bezohledné srážení i nejvyšších hlav. Veliké hospo-

dáské i spoleenské pesuny následující doby zpsobily, že ne-

klidné velmožstvo se pevnji vkoenilo v pdu, nabylo vtší

stavovské konsolidace a v zemském práv lepšího bezpeí proti

náladovým pevratm knížecí pízn; tak vyzbrojeno jest s to,

aby mnohem úinnji než ped tím s panovníkem závodilo o moc
ve stát. Ale také panovník, dosažením ddiné koruny povzne-

sený, nabyl týmiž pesuny hospodáskými nových sil k obran
pevnjšího ádu státního, k nmuž jej tiskla nejen ctižádost

dynastická, nýbrž také pirozená poteba dokonalejšího poádku
vživot veejném, s rostoucí vzdlaností stále draznji seozy/vající.

Ta i ona strana zesílila tedy valn a proto starý zápas mezi

oligaichickým a monarchickým principem neochabuje, nýbrž stává

se na nové základn ješt prudším a závažnjším. Skutenost tu

teba míti dobe v patrnosti, chceme-li porozumti vnitním jest

událostem doby Václava II. a oceniti pravdiv výkon mladéh®

krále. Než nestaí tu jen zásdní pochopení vci; zápas mezÍB

panstvem a korunou v novém ovzduší nezaal se teprve na sklonku
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13., vku. Již generace pedchozí jej vedla novými zbranmi
a postavení Václava II. bylo pímo podmínno nkterými
událostmi, jež se ve smru tom sbhly za vlády jeho otce i dda
a kterých se zde jest rovnž teba dotknouti, aniž bychom ovšem

snad mínili rekapitulovati tu djiny vlády Václava I. a Pe-
mysla II. Otakara. Jde jen o nkteré okamžiky a význané zjevy

z doby jejich panování, které jsou nezbytným pedpokladem
pomr, na samém sklonku 13, vku trvajících.

Kusé výpisky z lakonických letopis pražských a nkterých

jiných pamtí souvkých, které na, poátku doby lucemburské

byly slátány v t. zv. druhé pokraování kroniky Kosmovy, jsou

takka jediným historiograíickým pramenem domácím pro dobu

Václava I. Proto víme vskutku jen málo o dležité vlád jedno-

okého krále. Ale i ze skoupých narážek lze dobe uhodnouti zá-

kladní motivy prudké srážky mezi sebevdomým Pemyslovcem
a jeho pány, která v letech 1247—1249 vyvrcholila v opravdový

,,boj obecný",

Václav byl prvý panovník eskj^, ozáený od dtství leskem

koruny královské, a spolu první, kdo mohl na venek uplatniti

neoekávan rychlý rozkvt své zem. To vrhalo stín i na

vci vnitní. Open o „ohromná bohatství", která mu podle

porýnského kronikáe horníci z lna zem vynášeli a patrn doten

i touhou, co nejvíce se vyrovnati cizím králm, Václav I. si oblíbil

v Cechách dotud nevídaný zpsob vlády takka kabinetní. V ne-

etné družin jeho dvrník stávali se nkteí favorité, zahrnovaní

štdrostí královskou, jako pan Boreš z Rizmburka a Havel z Jab-

lonné nebo z Nmec pivolaný pan Ojí z Friedberka, rádci takka

všemohoucími; jen s nimi prodléval král nejradji na no\ých

hradech, zízených po západním zpsobu pevn, ale tsnji, unikaje

tak odvkému soužití s nepohodlným houfem ostatního županstva.

To se pak ovšem cítilo odtištným od oprávnného vlivu, vinilo

krále, že žije jen svému pohodlí a žárlilo prudce na jeho milce i na

lesklou cizí chasu, již zvuk eského stíbra lákal k dvoru pražskému.

Nmecké verše králova obhbeného poety, Reimara Zwettra, za-

chovaly nám dosti výstižný obraz dusné nálady nespokojenosti

tehdy v panstvu doutnající. Šachovnicí jeví se vtipnému „minne-
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sángrovi" Cechy tehdejší, ale bhouni i vže stojí proti králi,

v nových zálibách svých ješt píliš osamlému, takže nmecký
pvec míval prý pocit, jako by byl v nebi, kde však jen Bh ho

ctí a svatí se na mraí.

Skutený výbuch nálady té zpsobil ovšem doutnák piložený

z vní, když Václav I. v památném boji mezi ímem a Štaufy

roku 1247 rozhodn pešel na stranu papežovu a znamením kíže
se ozdobiv, hodlal táhnouti do Nmec. Tu dovedla protivná strana

císaská, která mla i ve vysokém kléru eském ješt stoupence,

využíti proti nmu nespokojenosti panstva eského ^) i pedasné
-ctižádosti mladikého králevice Pemysla. Václav byl odbojem

župan kolem ,,mladšího krále" seskupených takka vší moci

zbaven, doasn i z království vypuzen a pak donucen rozdliti se

o vládu v zemi se synem. Páni tedy triumfovali, ale jen na krátko.

Václav I., vzchopiv se znova, zstal konen pece vítzem a jest

zajímavé, s jakou pomocí se mu to podailo. K vítzství u Mostu

mu pomohli jednak žoldnéi v Nmcích, v Rakousích i v Uhrách

najatí, jednak papeži vrná ást duchovenstva v ele s biskupem

cizincem Brunonem Olomouckým a vlivnými kláštery, a konen
nové mšanstvo. Pražané roka 1249 oteveli znenadání své brány

,,starému králi", který z obce jejich uinil opravdové msto a jehož

socha právem zdobila pozdji staromstský rynek, jihlavští horníci

pak donutili svými podkopy posádku Pemyslovu v hrad pražském

ke kapitulaci. Pomocí tchto hlavních sloup svého ,,dominium

speciále" pemohl "Václav pány zemské, pokoil ctižádostivého

syna a potrestal na hrdle jeho hlavní svdce.

A jest teba povšimnouti si tu také, jak Václav užil vítzství.

Neodmuje jen duchovní stranníky své, jako byl biskup Bruno,

štde dary a výsadami; veliký handfešt, kterým na sklonku

roku 1249 hned po vítzství potvrdil jihlavským práva horní, byl

zárove první spolená „magna charta" mstského stavu v zemích

1) Ovšem nkolik let ped tím, roku 1240, pála prý opan , .major

pars baronm Boemie" spíše kurii, když Václav I. ,,baronibus minime
requisitis" stranu papežskou opustil a s císaem se smíil. Tehdy radil

neúnavný agitátor protištaufský, Albert Behaim, papeži, aby dopisy hledl
zachovati pední barony eské a opíti se o n proti králi. Jest tedy zjevné,

že snaha panstva eského po podílu na zahraniní politice, která vedla

roku 1247 k zjevné vzpoue, již dávno ped tím i cizím pozorovatelm
nebyla skryta.
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eských, chránící královská msta výslovn ped zpupností a ná-

silím baron. A pokoené panstvo bylo patrn nad to donuceno
piznati vítznému králi i jiné výhody. K roku 1250 zaznamenal

letopisec pražský, že král tehdy vybíral ,,berni po veškeiém krá-

lovství svém, žádaje jí z každého popluží." Draz, s nímž to vy-

týká pramen jinak slova skoup vážící a vcí podobných hrub
si nehledící, dosvduje, že šlo o vc vskutku nebývalou, o cosi

v podstat jiného, nezbývaly dávn tributy míru a jiné podobné,

vtšinou již na dobro uvázlé v rukou mocných beneficiár anebo

exempcemi odstranné.

Snad byly již ped tím nábhy k takovému novému, mimo-

ádnému zdanní veškerého království podle vzoru ,,auxilií", jež

i v sousedních zemích lenníci as od asu dávali svým seniorm,^)

ale opravdu obecná a v penzích splatná ,,collecta generalis per

totam terram", jako se uvádí roku 1250 a s níž se pak v druhé po-

lovici 13. vku nkolikráte setkáváme, nebyla ani možná, dokud

nový systém lánový nezvítzil aspo ve vtší ásti zem. Nebo
její podstata tkvla v pedpokladu znaného zobecnní obhu
penžního a zárove pibližn stejných jednotek úronjxh. Král

totiž žádá obecnou berní z každého poddanského lánu, popluží nebo

vtšího mlýna po vrdunku, z každé chalupy podsedí, menšího

mlýna nebo od emeslníka z venkovského msta po lotu stíbra.

Pda, osévaná pány a vbec zemany svobodnými na vlastní úet,

dominikál, zstává sice dan prosta, nebo za ni koná vlastník

králi osobn službu meem nebo radou, ale každá vrchnost jest

povinna berníkm královským piznati poet svých rustikálm'ch

lán a na poddaných vymoci da jemu úmrnou. Nkteré

vrchnosti, zejména duchovní, dosahovaly pozdji ovšem slevy

dan té nebo se dohodovaly s komorou o sumární výkup, ale to

byly jen výjimky. Jádrem vci zstávalo, že král vymáhal berní

generální na vší zemi asi tvrtinu pravidelné roní renty, kterou

vrchnosti po novém ádu od poddanj-xh braly, a skutenost, že

Václav I. mohl roku 1250 s požadavkem takovým v^^stoupiti,

svdí o úspchu, kterého docílil svým pedchozím vítzstvím

1) Bylo by ovšem také možno míti za to, že tu psobil vzor daní

íšských, jež císa Fridrich II. nedlouho ped tím zavádl v Nmcích a

jejichž vzory dlužno hledati zase v sicilském království Fridrichov. Ostatn

i ,,bede" rozliných territorií nmeckých jeví znané podobnosti s berní

eskou, ešení tchto nesnadných otázek však leží mimo rámec práce naší.
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nad rebelií panskou. V sousedním Slezsku na píklad teprve vévoda

Bolek Svídnický na samém sklonku 13. vku mohl šlecht svého

údlu uložiti bím podobné. V Cechách Václav I. již o pl století

díve ukázal svým nástupcm prostedek, kterým bylo možno
obas tžiti z rozkvetlého bohatství veškerého království, jinak

korun vzrstem stavovských svobod vtšinou unikajícího.

První boulivá srážka koruny se skupinou panskou pevnji se

ustavivší skonila* tedy vítzstvím královým, provázeným nad to

v záptí slavným úspchem zahraniním, získáním ddictví ba-

benberského. Ale na podzim roku 1253 umírá náhle Václav I. a na

trn vstupuje mladiký jeho syn, který nedávno ješt byl pouhým
nástrojem v rukou mocných župan, jev se vi nim, jak pro-

zrazují zejména pozdjší spory o lesní pdu v severní Morav,^)

pánem velmi štdrým. Páni se bezpeili tedy jist píznivou zmnou,
ale nedošli jí, nebo práv vláda Pemysla II. se stala dobou pe-
tžké zkoušky jejich nadjím.

Vystihnouti pomr slavného krále k eskému panstvu není

jist snadné, nebo pozdjší žaloby Dalimilovy pespíliš ustálily

obraz panovníka, podporujícího jednostrann cizí, nmecké živly

v zemi a domácí šlechtu nevlídn odstrkujícího. Obraz ten však,

vzniklý strannickou retrospektivou básníka, promítajícího kon-

flikty a nálady své vlastní doby do národní minulosti vbec,
není nikterak spolehlivý.

Pemysl II. neml ani sklon otcových k samotáské uzave-
nosti v tsném kruhu nkolika milc, ani se neobklopoval tou mrou
uenou spoleností tonsurovaných a z ciziny pivolaných rádc,
jakou poznáme na dvoe jeho syna. Souvké prameny nám ukazují

rytíského krále naopak ustavin v tak etné družin eských
bojovník a velmož, že podle slov letopiscových ,,rytí denn
ho provázejících ani spoísti možná nebylo". S nimi koná Pe-
mysl II. neúnavn jízdy po rozsáhlých zemích svých a daleké

výpravy, na nichž eští bojovníci zpvem ,,Hospodine pomiluj

ny" plaší kon uherské; bére je v potaz i v tak význan dy-

nastických otázkách, jako bylo ucházení se o korunu ímskou,
a ady svdk v jeho listinách nám jej ukazují neustále obklopena

^) Dotýká se jich zejména biskup Bruno ve své závti, ale o tehdejší

štdrosti Pemyslov vi pánm moravským máme i jiná svdectví, na
píklad darování župních statk v ddinu Pardušovi z Horké, komorníku
olomuckému, nebo dkazy pízn uinné komorníkovi Benešovi.

Susta, Dv knihy eských déjln I. 13
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leny tém všech významnjších rod panských z Cech

i z Moravy.

Jako vládce nad zemmi alpskými míval pi sob ovšem asto
i tamní hrabata a ministeriály, než nelze íci, že by byl kterému-

koliv z nich udloval beneficia v zemích eských. Naopak, práv
rakouští a štýrští páni nesli tžce, že moc v jejich zemích král

svoval od poátku s oblibou eským magnátm, jako byl Boek
z Kunštátu a jeho bratr Smil, Vok z Rožmberka nebo Vítek z Hradce,

Beneš a jeho bratr Milota z Ddic, Jaroš z Podhus, Purkart z Ja-

novic, Veikart z Trna\y, Oldich z Drnholce a jiní, kteí, zacho-

vávajíce výnosné župy v Cechách, vládli jakožto kapitáni nebo

dvrníci královi v ddictví babenberském a sponheimském. Ra-

kouský veršovec Seifrid Helbling žaluje trpce na tuto invasi eského

panstva do alpských kraj, která prý rakouské pány nauila nejen

dennímu užívání pozdravu ,,Dobro utro", ,,Vítej pán", ,,Boh-

pomozi", nýbrž i hnusným nadávkám, jako ,,Kurvy syne". A ani

nmecký mrav, vzmáhající se pi dvoe pražském, nevedl zajisté

nikterak k odcizení krále panstvu eskému, jak by se podle Dali-

mila zdálo.

Vždy v ele panské oposice v Cechách, která tak pod-

statn pispla k pádu velikého krále, stály práv rody nme-
ctvím dokonale proniknuté a se sousední šlechtou íšskou se-

švakené, jako byli Vítkovci, Rizmburkové a jiní. Snaha Václava I.,

žíti podle vzoru dvor cizích, budila ped tím v kruhu panstva

eského ovšem odpor, ale patrn proto, že vyjadovala výlunou
povýšenost nkolika nad ostatní spoleností národní. Pemysl II.

naproti tomu byl naplnn touhou, aby rozšíil rytískou ,,ho-

vescheit" co nejšíe, spje vdom k torna, aby drsná zaostalost

jeho zem ustoupila co nejrychleji jemnjšímu dvoanství, pro-

nikajícímu k nám ze západu nmeckým prostedím. Zbraslavský

kroniká hodnotí jeho životní dílo pedevším tvrzením, že prý

,,v zemi nový ád zarazil a obhroublost národa eského, který do

té doby prost živoil v hovadském mravu, aspo ponkud zjemnil

podle pedpis vzdlanosti". Král podle tohoto svdka nemálo

peoval i o dvorskou výchovu dtí svých baron ;
jsa sám dsledn

zdvoilý, odvykal je slovm hrubým a v turnajích pstil jejich

dvornou kepkost, až prý dosáhl vskutku toho, že ,,všichni zaali

ve vzájemném obcování uctiv si vésti, ehož až do té doby zejm
nedovedli, zmítajíce se v síti své prostoty."
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Neteba pochybovati, že úspch ten byl valn usnadnn také

spoleenskými pevraty, které jsme nartli v první kapitole,

a které uvolnily vyšší tídu z píliš tsného soužití s nižším lidem;

pes to však jeví se památným a nevšedním zanícené úsilí královo

o to, aby jeho lid dohonil ostatní Evropu, a na pozadí tom se

odráží svérázn veškera vláda Pemyslova, tak asto nespravedliv

posuzovaná. Nešlo o bezduché nmení, za nicotným leskem

zevním se ženoucí, nýbrž o snahy hlubší. Král, jemuž i nepátelsky

zaujatí svdci piznávají, že byl ,,moudrý, výmluvností uence
a filosofy pekonávaje", a že ,, kdykoliv chtl, nad zvyklost jiných

knížat vládl slovem co nejúinnji", netrpl ve svém okolí dvor-

ských básník a uenc jen proto, že mu lichotili a sloužili po-

litickým cílm, nýbrž protože v dvorské družin své vidl vbec
pochode nové, slavné doby své zem.^) Pemysl II, se necítil

tedy jen pánem, nýbrž i pstitelem své šlechty a jeho pomr k ní

nebyl zajisté instinktivn nepátelský a odmítavý. Neoddloval

se od ní, užíval hojn jejích služeb, které štde odmoval, vidl

ve své ,,curia" velikou rodinu, žádající pelivé výchovy, ale dovedl

také rázn eliti jakýmkoliv úchvatm panským, které by ohro-

žovaly podklad jeho moci a slávy. Tím pistupujeme ovšem k rubu

poutavého obrazu.

Dalimil a pozdjší kronikái, viníce Pemysla II. z nepá-

telství k pánm eským, dokládají to pedevším tvrzením, že prý

jim pobral mnoho statk. Než vskutku byly to asi prost revindi-

kace, jež mly ochrániti královo obecné i komorní dominium

ped hrozícím okleštním trvalým. Nebo jmenují-li se mezi

pobranými statky na pedním míst Kladsko, Žitava, Podbrady,

Jiín nebo Louny, není pochybnosti o tom, že šlo o výkup krá-

lovských zboží, udlených pánm v župu nebo daných v zástavu

bud již v dob Václava I. nebo v prvm'ch letech Pemyslových,
kdy mladý král ješt neml dosti vyhranného vdomí o cílech

^) O zájmech, které se v družin Pemyslov aspo chvílemi hlá-

sily, svdí význan list kteréhos dvoana, žádajícího Brunona Olomuckého,

pedního rádce králova, aby mu poslal básnické skládání, ,,jehož ást mi
Vaše Milost pednášela, když jsme se brali plánmi polskými." Znamenitý
rozkvt kathedrálního uení na hrad pražském v dob Pemyslov do-

svdují ostatn také známé vzpomínky Engelberta Admontského a zjevem

rovnž význaným jest, že literáti z daleké ciziny, jako byl Jindich Isernský,

na vlastní pst do Prahy se vypravili, bezpeíce se patrn, že tam naleznou

vhodnou pdu a pochopení svého slohového umní.
13*
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své vnitní politiky. A není vyloueno, že i u jiných míst, které se

rovnž vytýkají, jako byly Budjovice a Hluboká, ležící na míst
tak \ýznaném a odaté mocnému, s rakouskými Kuenringy

sešvakenému panu Céovi, nebo Hradec Jindichv a "Ostí nad

Lužnicí, odaté Vitkovcm, nebylo jinak, ; i to byly možná statky

pvodn královské a jen delším vlastnictvím v ruce rod panských

nabývaly rázu ddin soukromých.

Král dbal patrn v pozdjších letech své vlády stále pesnji
toho, aby služebným lénm a zástavám nebyl ztracen ráz do-

asnosti do vle panovníko\'y a inil tak rovnou mrou v echách,

jako dbal v zemích kdysi babenberských památnými svody zápis

urbariálních o pesnou inventarisaci a zabezpeení vévodského

zboží a dchodu. Taková soustavná snaha se ovšem srážela tu

i tam se základním sklonem panstva k trvalému zcizování žup

i zástav, takže postižení ji cítili druhdy jako úkor právu ,,per

potentiam, sine causa et cofttra iustitiam." Tak to aspo oznaoval

pozdji pan Smil z Lichtemburka, jemuž byla odata Žitava

a jiné statky. Ale že se revindikace t}' vskutku nedaly vždy bez

poadu právního a bez náhrady, ukazuje na píklad \'ýkup Ta-

chova, který král odal panu Albrechtovi ze Žeberka vyplativ mu
nkterý peníz. Albrecht se ovšem po smrti králov táhl k Tachovu

znova, tvrd, že hrad a zboží nebylo vbec župou, nýbrž jeho

svobodným ddictvím, a že Pemysl tedy neml práva nutiti ho

k pijetí výkupu; ale nedovedl toho právem a pípad pouze uka-

zuje, jak nejasné a sporné bývalo vlastnictví mnohého dominia

panského.

A nad to ovšem byly asi i pípady, kde poteba ucelení

zboží komorního vedla krále k tomu, že vdom nedbal píliš

pesn práva, zvlášt šlo-li o nutné rozšíení obecn dležitých

mst. Tu necouval, jak se zdá, ped skuteným vyvlastnním

nejen zboží církevního, nýbrž i statek svtských soused. Vzrst

Budjovic na píklad vyžádal si takového znásilnní vladyky

Slavomíra z Nmic, a podobné pípady, by i nebyly etné a ve-

likého dosahu, z\^šovaly nespokojenost, zvíenou v panstvu

prostou skuteností revindikaních sklon králových tím spíše,

že také jiné stránky hospodáských snah Pemyslových byly s to,

vzbuditi a živiti jejich neklid.

Vidli jsme, jak se hrozivý korun vzrst moci panské namnoze

opíral o veliká zboží, vyrostlá z výprosných Újezd lesních. Nej-
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Úinnjší obranou proti tomu jevilo se tedy obmezení výpros
takových a dsledné využití zbývající plochy hraniných hvozd
rychlou kolonisací na vlastní úet koruny, a bylo již asto, na-

posledy v pracích A. Zychových, dobe vylíeno, jak ráznou rukou

se práv Pemysl II. chopil toho úkolu. Osazení Poliská jest

klasický píklad, jak uml v zapomenutých koutech pomezí

pomocí podnikavých lokátor jedinou ranou vytvoiti hotové

provincie nov osazené zákupnými vesnicemi, soustavn pria-

dnými k nkterému novému stedisku mstskému, jimiž dominium
korunní nabývalo podstatného zvtšení. Vci ty jsou obecn
známé a podobn by bylo rovnž zbyteno vyliovati zde péi,

s níž Pemysl II. dbal toho, aby jeho msta, jejichž poet zname-
nit rozmnožil, nebyla jen umle opevnna nákladnými hradbami,

valy a parkány, nýbrž aby rostla významem v zemi a lidnatostí.

Máme dlouhou adu doklad toho, jak zejména nutil zemany
k snadnému udlování výhost poddaným do mst tíhnoucím

a jak i jinak msta všemožn fedroval. Ráznou politikou hospo-

dáskou zasedal král tak jaksi sám ke zbytkm koláe, o njž se

mocné rody s ním díve dlily, a také mstský kapitál, k lokaci

nutný, i zdatné osadnictvo, jehož jist nikdy nebyl pebytek,

byly odvádny valem do širokého eišt jeho podnik. Silná

soutž ta pak se stávala panstvu také tím nadmíru nepohodlnou,

že Pemysl II, souasn -neopomíjel užívati i sil duchovenstva

v tomto smru. Nebo vi oddaným klášterm nebyl s lesní

pdou naprosto skoupý, vda dobe, že ji klade do spolehlivých

rukou a získává tím korun jen oporu hlavn tam, kde sám nestail

dosti rychle eliti pílišnému vzrstu a scelování velikých dominií

nkterjÁch rod šlechtických.

Dobe to ukazují jeho opatení v jižním cípu zem. Tam
si rozliné vtve rodu Vítkovic budovaly v povodí horní Vltavy,

Malše, Lužnice a Nežárky usilovným zabíráním jinak dosti ne-

vlídného kraje hotový státeek. Zaujetím Budjovic, Hluboké
tJstí i Jindichova Hradce a, jak se zdá, i jiných míst menších,

jako byly Protivín, Veselí a Lomnice, snažil se král rozrážeti

souvislost zbcží tch, ale hlavní kh'n do postavení nepátelského

vrazil zárove i založením kláštera zlatokorunského, jehož vnem
staly se nejen župní vesnice netolické, ke královským zbožím,

se pipínající, nýbrž pedevším ohromný lesní Újezd v pímém
sousedství Krumlova. Bohatý konvent, vyrstající tu na horní
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Vltav se svým stem vesnic, byl od poátku Vítkovcm trnem

v oku a jest zajímavo sledovati úsilí, s nímž se páni ti pak po

staletí snažili všemožným zpsobem otupiti jeho ostrost a ovlád-

nouti Zlatou Korunu.

Prameny listinné nám ukazují vbec, jak pípadn si Pe-
mysl II. hledl získati v bohatém duchovenstvu podporu proti

úchvatm svtských velmož. Znova a znova obecnými kon-

stitucemi zakazuje jim a jejich vojenským družinám zneužívání

pohostinství a pícování na církevních statcích, zbavuje kláštery

nepohodlných, pemocných vojt a sune i jinak štít své ochrany

mezi n a násilnické sousedy. Byla. to ovšem jen jedna stránka

jeho obecné pée o mír v zemi, proti zvli mocných se obracející,

která se vbec jevila i pozdjším a vzdáleným pozorovatelm

zvlášt význaným rysem jeho vlády. ,,Nullus turbatur, nullus

penitus spoliatur, malá corrigit arbiter equus," veršoval opat

zbraslavský, pipomínaje tyto snahy Pemyslovy a ocitaje se tím

nevdomky úpln v souhlase se souvkým opatem Hemanem
Altajšským, pochvalujícím si rovnž, že král „tvrdou písností

krotil pány, kteí ped tím byli zvyklí nájezdm a loupežím,

chrán bez rozdílu slabého jako silného."

etné variace téže písn i u jiných letopisc se vyskytující

nehledí ovšem jen k echám, nýbrž k veškerému rozsáhlému

kruhu moci Pemyslovy a zejména k pacifikaci rozervaných zemí

alpských, kde pak se ovšem záhy ozvala i ozvna protivná, ob-

viující krále, že prý pány zemské bez dvodu tyranskou písností

hubí a vraždí. Ale není pochybnosti, a domácí prameny to po-

tvrzují, že i v zemích eských si král vedl stejn ,,contra potentum

maliciam," a že jeho s.nahy se také tu neobmezovaly na stavení

hrubých násilností nebo boení hrad, zdvižených bez královského

dovolení, nýbrž že splývaly s dslednou péi o to, aby v žádném

smru moc panstva nepesahovala rámec korun žádoucí a aby

všechna práva obecného i zvláštního dominia královského z-
stávala nedotena, a kde pece poklesla, byla znova zdvižena.

Poznáváme soustavné snažení to, když náhodná zmínka po-

zdjší nám dává na píklad zprávu o tom, jak mocnému Smilovi

z Lichtemburka král nedovoluje obezdním zpevnit i horní msteko
Brod Nmecký a zíditi tam sklad kupecký na úkor sousedních

mst královských a zejména Jihlavy. Dsledné provedení regálu

horního a s ním spojené zemské svobody kutací bylo nepochybn
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rovnž teprve dílo Pemyslovo, obrácené zejména proti panstvu.

Nebo jím byla pesn vytena práva vrchností, na jejichž pid
doly vznikaly, a obmezena na t. zv. ackerteil, panské lány a uritý

podíl na kvót urbumí, ale jinak drazn zajištna obecná svoboda

hor ve veškeré zemi. To bylo vskutku pehluboké zasažení moci

královské do práv vlastnických, ale zárove i mocný prostedek

k rychlému povzbuzení kutací podnikavosti na všech stranách,

jež obohacujíc zejména mšanské živly, zvyšoval? zárove ne-

obyejn rychle píjmy urbury královské. A dchody ty pak

ovšem umožovaly králi zase najímání cizího žoldnéstva, kterým

se, aspo podle nmeckých letopisc, Pemysl II. prý uml mrou
mnohem vtší obklopovati než kterýkoliv jiný panovník souvký
na oporu proti komukoliv, i stavbu pevných hrad, pi nichž si

Pemysl mnohde, jako na píklad v Kladsku nebo na Loketsku,

zizoval podobnou obrannou organisaci manskou, jakou si s jeho

vlí souasn snažil biskup Bruno zabezpeiti Olomucko.^)

Bylo by zajisté možno snésti ješt mnoho jiných podrobností

a dohad o tom, jak na píklad pi odúmrtích práv Pemysl II,

vi svému zemanstvu v lecems mén ochotn a ústupn si vedl

než jeho pedchdci, le to, co jsme tu uvedli, staí zajisté k pe-

svdení, že snahy královy byly s to vzbuditi mnohou nespoko-

jenost a v nejednom velmoži touhu po svržení vlády tak pevné.

Jde však ješt o nco jiného, totiž o otázku, zd9 vláda Pemyslova

neprojevila vedle místních opatení, zájem panovníkv zajišují-

cích, také zásadní sklony novotáské, smující k institucionálním

zmnám veškerého ádu a panování v zemi, jimiž by moc králov-

ská nabývala silnjšího upevnní. Odpovdti na otázku tu jest

vskutku velmi nesnadné pro nedostatek výstižných badání mono-

grafických.

Ocenní djin Pemysla II. jakožto významné kapitoly našeho

vývoje vnitního jest vskutku bolestný dluh vdy velikému králi,

což platí ostatn i vbec o dob posledních Pemyslovc, pravé

^) Pemysl II. tu patrn nápodobil i systém souvkých nmeckých
„Burglehen" (feudum castrense), o nž se pozdji také jeho soupe, Rudolf

Habsburský, rád opíral, a ve smru tom jest význaná i zpráva Františka

Pražského o desíti purkrabích pražských ,,quibus rex ita bene duxerat

providendum, quod quilibet eorum circa minus poterat habere triginta

armatos pro predicti castri defensione vel causa alterius imminentis ne-

cessitatis."
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popelce v souhrnu naší djepisné práce. Zevní politika Pemysla II.

byla nejednou pedmtem píle i cizích badatel, z nichž vtšin
bohužel nenávistný a veskrze zkreslený obraz Lorenzv utkvl
píliš hluboko v mysli; ale vnitní innost králova, hlavn pokud

se obracela k zemím eským, nebyla dotud nikde podrobnji

hodnocena. V nedávných letech rozvinul se sice ilý spor odborný

o tom, zda a jakou mrou Pemysl II., upravuje pomry zemí

alpských, tam zavádl správní a soudní zaízení vyrostlá v ovzduší

eském. Rozprava byla však vedena na základ ponkud vratkém,

protože eské pomry právní tináctého vku a novoty v nich

Pemyslem II. zavedené nejsou dosud vbec pesn poznány,

takže se tvrzení o nich tou i onou stranou pronášená namnoze

mohou opírati jen o pedstavy píliš povšechné a dosti nerozlišující

mezi ovzduším doby pemyslovské a podstatn 'zmnnými ády
vk lucemburských. Podrobnjší studium vcí tch, jež by si

všímalo co nejpelivji jednotlivostí, ale zárove nikdy nezapo-

mínalo osudné nepesnosti nomenklatury stedovké, tak asto

ztžující bezpené urení právních kompetencí, posune zajisté

a doplní mnohý z následujících vývod, ale thema naše nedovoluje,

abychom se zcela vyhnuli této nejisté pd.
Význaný ry^s odlišuje nejpodstatnji nazírání na stát stedo-

vku obvyklé od pozdjších hledisek: lovk stedovký zpravidla

neinil úkolem správy státní pedbžnou péi o vezdejší pokrok

a zdokonalování spolenosti státem spiaté ; oekával od státu

spíše jen zabezpeení míru a ochranu právního ádu tradicí posv-

ceného. Doba ta nemila ješt dosti právo positivní právem

ideálním a nežádala na moci státní, aby mnila ády právní podle

poteb úelnosti a smrných idejí, v život mravním postupn

vítzících. Naopak
;

právo positivní se cítní stedovkému
jevilo vcí pevnou a jaksi samozejmou, od nepamti jakožto

,,dobré" a „staré" právo nad vli vládnoucích povznesenou;

a proto podstatou panování mu byla hlavn jen innost krotící,

trestání rušitel klidu a bránní zejmému bezpráví, jak to

pkn vyslovil opat zbraslavský Ota v 35. kapitole svého

díla, kde odvoduje nutnost nepetržitého poadu panovník

tvrzením, že jen jejich moc drží na uzd zloinné pudy

lidské, nebo ,,
jakýmkoliv násilníkm brání v nedovolených

poinech, a jednoho každého poddaného zachovávajíc pi jeho

náležitých právech, o spásu všech se stará." Kesanské cítní
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kladlo sice panovníkovi na srdce také kladnou péi o usku-

tenní mravních ideál, ale cíl ten se obracel spíše k posmrtné

spáse sveného stádce a bylo lze ho dosahovati pedevším úinnou

obranou církve. Vlastní právní ád státu i spolenosti mohl býti

podle stedovkého nazírání ovšem nedbalostí doby pokažen

a správnými nálezy pak znova oišován, ale úelná legislace,

k nové úprav jeho vdom smující, se vlastn píí duchu doby.

Proto stedovký zákonodárce zpravidla prost kodifikuje to,

co neslyšný vývoj skutený pinesl; a i tam, kde vyhovujevdom
novým požadavkm, zachovává aspo zdání, jakoby šlo jen o „legis

emendatio," opravu a utvrzení starého, dobrého práva, o jeho

,,nalézání", to jest vybavování z obecného vdomí. Pes to se

vyskytli i ve stedovku vskutku zástupci názoru opaného,

uznávajícího také právo obecné za výsledek vdomé vle vlád-

noucích^) a byli i vládci, kteí cítili potebu smlejší rukou zasá-

hati do právního ústrojí svého státu. A postavy takové psobily

zpravidla zvláštním kouzlem na souvkovce, vtiskujíce se hluboko

do pamti i pozdjším pokolením.

Vidli jsme, jak se Pemysl II. cítil povolaným vychovatelem

své šlechty k jemnjšímu mravu a slušné dvomosti, která byla

podkladem nové, gotické kultury západoevropské, a ada jiných

stop, chatrnými prameny ovšem jen kuse zachovaných, nás vede

k pesvdení, že nehledl vbec na úkol svj prost jako na

kámou ochranu zvykového poádku. Roku 1268 na píklad

naizuje, aby k hubení dravé zve byly zizovány po vší zemi

soustavn vlí jámy, a souasn se pokusil i o to, aby jednotné,

královským znamením opatené míry a váhy v íši jeho nabyly

^) To teba vytknouti proti zajímavým a cenným vývodm Fr.

Kernovým, jimiž byl obecný názor stedovku na právo zákonodárné

poprvé jasn a snad ponkud jednostrann osvtlen. Tak lze povšimnouti

si zejména význaného výroku, který Kosmas k roku 1040 klade do úst

císai Jindichovi III., odpovídajícímu echm, když se odvolávali na

stará a proto nezadatelná práva svá, tmito slovy: ,,Regibus hic mos est

semper aliquid novi legi addere anteriori, neque enim omnis lex est consti-

tuta tempore in uno, sed per successores regum crevit series legum." Ovšem
že tu Kosmas sám v záptí oslabuje ponkud vývody ty sarkastickou

poznámkou, že král proto není zákonem vázán, ježto má železnou ruku

a zákon voskový nos, ruce té snadno povolující. Tím se nárok Jindichv
sune zejm spíše do oblasti násilného nepráví než skuteného práva

legislativního.
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platnosti výhradné, pokus to velmi pozoruhodný, o nmž letopisec

právem poznamenal, že nic podobného ped tím nebývalo. Vskutku

,,královský" korec a loket nezvítzily nad pestrostí místních mr,
ale zstaly výmluvným svdectvím ducha zcela nového, snažícího

se obecným opatením poádati shora život hospodáský. A duch

ten jevil se i radou jiných statut, které král, ovšem ,,s radou svých

baron," nalézal a prohlašoval, a to byly nové ,,constitutiones

de tabernis" nebo zásadní ustanovení o stihání psanc, o minci,

o škodách inných pi zemské hotovosti vojenské a o jiných

jednotlivostech. Ze všech mluví snaha, kterou Pemysl II. ve

význané arenze takového nálezu sám karakterisoval jakožto

touhu, vládnouti ,,rationis liberamine, non casibus," tedy úelným
opatením, vzniklým z pedbžné úvahy rozumové a nejen pod

tlakem okamžité náhody.

Již tento sklon a jím vzniklá ada drobnjších novot správních

by nepochybn postaily na vysvtlenou, pro zbraslavský opat

oslavuje Pemysla II., že v Cechách ,,leges condidit" ; ale zdá

se, že král ten vskutku ješt mnohem hloubji zasáhl do obecného

vývoje právního našich zemí, necouvaje ani ped vtšími a sou-

stavnjšími pracemi > zákonodárnými.

Letopis t. zv. Beneše Minority vypravuje k roku 1271, že

král, tehdy po celý pst v hradu pražském setrvávaje, z práv

magdeburských a jiných práv cizích se svými dvrníky vybíral,

co by se hodilo k utvoení a upevnní práv království, neužitené

a špatné ády odmítaje a bezcenná práva zvyková lepšími nahra-

zuje, což prý však zpsobilo zjevnou nelibost jeho baron.
i)

Zpráva jest nesmírn zajímavá pes to, ženní ani tak jasná

ani tak úplná, jak bychom si páli. Pramen, jenž nám ji zachoval,

jest sice zmatená slátanina letopisná 15. vku a rok 1271 asi stejn

pochybný, jako ada jiných jejích dat ; ale odmítnouti zprávu

^) Doslovn: ,,Eodem anno rex Otagarus per totam quadragesimam

Pragam in castellum se recepit et de iure Magdeburgensium et aliarum ter-

rarum et regionm meliora, quae sibi et suis fidelibus videbatur exigere

et ius íormare et eonfirmare in regno suo, iura vilia et inutilia amputando

consuetudines malas in melius commutando, quodsuis displicuit baronibus".

Jest ovšem patrné, že tento text, jen v druhotném opise wolfenbiittelském

zachovaný, jest vadný, ale porušení zpsobil snad hned pv^odní kompi-

látor 15. vku, který vbec rád chvatn zkracoval a nedbale opisoval své

pedlohy.



203

pece nelze, nebo kompilátor ten vskutku, jak se zdá, nic ne-

vymýšlel, nýbrž skládal mosaiku svých výpisk z rozliných

záznam starších a práv pro 13. vk má mnoho výpisk z pramen
souvkých, dnes ztracených, jež by zasloužily zvláštního ocenní.^)

Proto neprávem nkteí badatelé, kterýmž bylo nepohodlno pi-

znati, že doba Pemyslova jest skuten pravým mezníkem ve

vývoji vnitního ústrojí našich zemí,^) podceovali význam
zápisu toho.

Lze míti za to, že králi tu asi nešlo o prostý svod práva zvy-

kového, zabezpeující výsostné nároky panovnické, ale jinak hrub
nemnící ád platných, jakým byl na píklad ,,Landrech'

rakouský, vydaný Pemyslem II. nkdy roku 1266 s užitím

starších pokus podobných, nýbrž že šlo o draznjší zákono-

dárství, vnášející do právní oblasti eské vdomé napodobení

úelných zaízení cizích.

Formální ospravedlnní, kterým stedovk zakrýval s oblibou

novotáské iny, tu ovšem bylo také a zápis letopisný vytýká

výslovn, že šlo pedevším jen o odstranní škodlivých nedbalostí

a zloád; ve skutenosti však byl pokus Pemyslv nepochybn
výronem téže touhy rychle se vyrovnati cizin, jaká vedla krále

pi snahách o výchovu šlechty eské k jemnjším mravm dvor-

ským. Kusá zpráva nás sice nepouuje ani o tom, zda chystané

^) Kompilátor ml patrn v ruce, podobn jako Neplach, ponkud
úplnjší výpisky z annal pražských, než jaké nalézáme u t. zv. druhého
pokraovatele Kosmova, a užíval mimo to i souvkých zápis z kteréhosi

eského kláštera minoritského, velmi dležitých pro djiny poátk ádové
provincie eské i polské.

2) Posléze byl to zejména Werunský ve své polemice proti pracím
Stiebrovým (Mitt. d. Inst. 29), v níž sice vytld nejeden platný dvod
proti domnlému pronikání eských ád do zemí rakouských za Pe-
mysla II., kde však zcela neprávem popírá anebo aspo valn zmenšuje
význam vlády velikého panovníka pro právní vývoj zemí eských. Nebo
tebas uvíme, že úprava pomr rakouských i eských k jménu Pemy-
slovu sepoutající byla zjevem prost soubžným a podmínným odchylnými
pedpoklady právními toho i onoho kraje, nemžeme popíti, že by z land-

frídních ád, úpravy tvrtních soud zemských a jiných in Pemy-
slových v ddictví babenberském nemluvil týž duch rázného sebevdomí
vládního a vle k poádku ped novotou necouvající, s jakým se potkáváme
i v eských konstitucích téhož krále. Nutnost, eliti tu i onde úchvatúm a

vzrstu moci panské, vedla Pemysla II. patrn k mnohým analogickým
opatením jak v zem"ch ekých, tak i v državáoh alpských.
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statuty vešly pln v život nebo zda zmínná nechu pán k nim
byla dosti silná, aby tomu zabránila, ale pokus sám o sob vý--

znan dokazuje, že za vlády Pemyslovy došlo vskutku v právních

ádech zemí eských ke mnohým podstatným zmnám, a to

zmnám, jimiž se pomr mezi korunou a panstvem, o který nám
zde pedevším jde, asi nemalou mrou posouval ve prospch moci

panovníkovy.

Nkteré ze zmn tch ovšem snad ani nepežily velikého

krále a zanikly hned ve víru událostí, jeho záhubou zpsobených,

jiné však zstaly trvalou složkou dalšího \'ývoje právního a mezi

nimi místo nejpednjší písluší patrn nové úprav vrchního

soudu královského v Cechách. Pozdjší vývoj soudu zemského

svádl djepisce ovšem k pedstav, jakoby nad jiné dležitá

instituce ta, která zejm teprve za Pemysla II. nabyla pevnjších

tvar, hned od poátku bývala mla pídech stavovský, sloužíc

spíše panstvu než moci korunní, a jsouc jaksi pvodní pirozeností

svou protikladem soudnictví dvorskému. Názor ten není zajisté

zcela pípadný a tarasí zejména znan cestu poznání dležitých

pevrat, pro veškeren vývoj monarchického práva u nás osudných,

které pinesl pád P.emyslv a vbec sklonek tináctého vku.

Jest to vc vskutku zásadní dležitosti a proto snad nebude se

škodou, obrátíme-li pro jasnjší osvtlení její na chvíli zrak do

ciziny a nkolika slovy se dotkneme zízení, jehož základy byly

patrn dosti podobné poátkm našeho soudu zemského, ale další

vývoj ovšem, z píin, které rovnž poznáme, se bral zcela jinou

cestou. Máme tu na mysli nejvyšší soud zemský království fran-

couzského, parlament paížský.
i)

Základy k silné moci panovnické ve Francii byly v 13. vku
položeny pedevším tím, že si Kapetovci dovedli v as vytvoiti

nkteré orgány vlády ústední, které, nepodléhajíce tolik ne-

klidnému prostedí dvorskému a pomrn rychle se ustalujíce,

1) Zcela podobn by bylo možno liledati analogie také v Anglii,

nebo i tam se vývoj zemského soudu (common pleas) vedle soudu dvor-

ského (kings' bench) a soudu komorního (exchequer) odehrál v 13. vku
postupem celkem podobným a zejména utkvní zemského soudu ve West-

minstru pipomíná v lecems stabilisaci vrchního soudu beneficiámího

v Praze. Xež pomry anglické mají pece mnoho insulámích z\-láštností,

takže pímr k Francii jest pohodlnjší a to tím spíše, že i na poli vj^voje

politického soubžnosti eských a francouzských djin práci naší jest se

nejednou dotknouti.

I
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byly zárodkem pozdjší byrokratické správy státní, Francii vy-

znaující nad jiné státy. Pvodn vládne král francouzský stejn

jako panovníci eští a jiní vládcové stedovcí prost pomocí své

družiny, v níž vysocí hodnostái dvorští mají sice urité pravomoci

zvláštní, stejn jako v Cechách velcí beneficiárové, ale vlastní

vláda králova jeví se pi tom vtšinou jako nahodilá porada se

stídavým potem velmož a s nezávazným pidlováním jedno-

tlivých výkon dnes tomu, zítra onomu dvrníkovi. ,,Curiaregis/'

s králem zemí projíždjící tu etnji onde slabji navštvovaná,

jest jaksi jednotnou nádržkou, do níž panovník sahá, sestavuje-li

si z jejích len dvorský soud nebo kollegium poradní, okamžité po-

teb odpovídající, a pouze kancelá, vtšinou z duchovních složená,

je od poátku jaksi úedn ustálena. A tu bylo vskutku podstatnou

novotou, když král skupinu rádc povil trvaleji uritou funkcí,

pikazuje jí samostatné wizování nkterých záležitostí korunních

a zárove pevné sídlo.

Od potulného dvora královského odluují se tak podružné

sbory kuriál, na panovníkovi sice úpln závislé, jím na as jmeno-

vané, které však záhy rozhodují v mezích vytených i bez jeho

osobní souinnosti a jsou v hlavním mst, v Paíži, pevn za-

kotveny. íšský soudní dvr, roku 1239 poprvé
,,
parlamentm"

jmenovaný, a o nco pozdji vznikající dvr úetní, „camera

compotorum," byly takové první osobité kruhy, od staré ,,curia

regis" v 13 století odštpené, a jejich ustavení se dokonalo hlavn
za vlády souvkovce Pemysla II., svatého krále Ludvíka IX.

Nesmíme si však hned, a hlavn nikoliv pi parlamentu, vc
pedstavovati píliš odborn byrokratickou ; toho se parlamentu

paížskému dostává až vývojem pozdjším, poínajícím se hlavn
od doby Filipa Sliného, za nhož teprve povýšenecký živel uených
právník a diplomat znenáhla zaplavoval dvr francouzský.

Teprve ve 14. vku ovládla parlament ,,noblesse de robe," nová

šlechta taláru, od vlastní feud a] ity odlišná a proti ní moci královské

úinn pomáhající. V dob Ludvíka Svatého byl parlament ve-

skrze složen z lidí urozených, majících léna od krále, užíval písa
a pomocník rodu mšanského jen v podružné úloze, scházel

se tikráte nebo tyikráte v roce k nkolikanedlnímu zasedání

a to nkdy i za osobní pítomnosti královy ; v mezidobích zstává
v Paíži jen nkolik len soudu žaloby pijímajících a registra

zápisná opatujících..
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V tomto okamžiku vývoje svého parlament paížský se

tedy nelišil od našeho soudu zemského tak valn jako po-

zdji a práv srovnání vývoje obojí instituce jest tím za-

jímavé, že se v nm vbec jasn zrcadlí zcela odlišný osud té

i oné monarchie, francouzské, v níž korun se podailo, a ovšem

nikoliv bez ústupk a nebezpených otes, udržeti pomocí práv-

nicky vzdlané buržoasie feudalitu ve stínu své moci, a eské,

kde panstvo dovedlo z rukou koruny vytisknouti soud zemský

a uiniti jej nástrojem svých zájm.^) Jsou to jakoby dva chcdci

rozbíhající se od sebe do vzdálen3>ch kraj, ale bývaly chvíle,

kdy východisko obou bylo tém spolené.

Není ovšem naprosto teba domnívati se, že by Pemysl II.,

upravuje soud zemský v Praze, byl vdom nápodobil o nco
starší zaízení paížské. Toho jist nebylo; podobné poteby

a pedpoklady vedly prost tu i tam k vzniku ústav v jáde

dosti podobných, ale ovšem hned od poátku pece v mnohém
odlišných.

Vznik pravidelného soudu zemského v Praze souvisel patrn

pímo s \'ývojem soud provinciálních a s pírstkem exempcí

z jejich píslušnosti. , Zmínili jsme se již nkolikráte o tom, jak

^) Odchylný vývoj psobilo ovšem mimo to ješt mnoho jiných, pod-

statných zjev, tak zejména rzný úkol, pipadající v život státním sta-

vovský^m sborm snmovním, které ve Francii, aspo pokud šlo o celek

království, zstaly výjimenou událostí pohnutých okamžik djinných,

kdežto u nás vyrostly v pravidelnou a dležitou instituci státní, tebas že

snad teprve pozdji, než se asto za to má. Vci té se dotkneme ješt jinde,

zde však lze snad jaksi mimochodem podotknouti, že také pozdjší snmy
stavovské vyrostly z téhož spoleného koene jako soudy zemské, z ,,curia

regis"
;
pipínaly se jen spíše než k její všední innosti k znamenitý^m

chvilkám, kdy hlunou návštvou šlechty dvr královský se stával ,,magnum

concilium" a obvyklý ,,consensus fidelium" s rozhodnutím panovníkovým

byl projevován slavnostnji než jindy. Pi tom však nesmíme zapomínati,

že i jednání snmovní zachovávalo dlouho zevní ráz soudního nalézání

práva — v Anglii ješt v 16. vku tetí tení ,,billu" se zove ,,judicium"

— a proto hranice mezi soudy a snmy zemskými nebývala vždy zcela

zejmá, a šlo od poátku o dvojí instituci, rzným smrem se beroucí.

Tak jest ,,curia regis" jaksi základní bukou, z níž v pozdjším stedo-

vku \'yrstají jak byrokratická kollegia, moc panovníkovu podpírající,

tak snmovní zízení stavovská, sloužící oligarchickým sklonm šlechty,

.

a proto v mínní obecném dvr králv i pes rozrznní to dlouho zstává

jaksi ideální jednotou všech zaízení státních.
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V 13. vku soudy ty znenáhla unikaly dosahu pímé moci krá-

lovské, pestávajíce býti jejím projevem a mníce se spíše v nástroj

moci panské a v záruku zemského práva svol:|odných. Ale práv

proto tím ochotnji vyprošoval panovník jednotlivá zboží du-

chovní i svtská z jejich kárné moci, pijímaje ]e pod svou bez-

prostední ochranu, a zvlášt za Pemysla II. pibývá valem

immunit takových, které neposkytovaly vrchnostem již jen

požitek pokut splatných jejich poddanými podle rozsudk soud
provinciálních, nýbrž pinášely dokonalé vyntí. Jejich ro-

stoucí poet vedl nutn k hromadní pí a právních jednání pi
dvoe královském tou mrou, že starý postup, pi nmž panovník

nebo jím povený zástupce s radou kurie velmož kdekoliv

žádané právo nalézal, brzy nedostaoval, zvlášt, když Pemysl II.

jakožto vévoda rakouský a štýrský prodléval hojn mimo zem
eské a nad to i jinými dlouhými výpravami byl zabavován. Starý

patriarchální poádek tu vskutku nepostaoval a proto pesunuje

král valnou ást svých právních úkol, aspo v Cechách, na nový

soud, který v pravd jest nástupcem starého soudu dvorského,

ale nebloudí s králem již po širých krajích, nýbrž, podobn jako

francouzský parlament v Paíži, schází se pravideln v Praze

i když krále tu není, a tvoí si zde rychle pevný ád
i kancelá.

Zván byl zpravidlasoudembeneficiárpražských, ježto v jeho

ele stanuli nkteí z dvorských župan, které král povoval
pedsednictvím soudu, totiž nejvyšší komorník a dotavadní sudí

dvorský, vedle nichž bývali z poátku nejastji nkterý z ka-

novník kostela pražského nebo vyšehradského poven správou

soudní kanceláe jakožto ,,notarius terrae." Po bok beneficiárm

tm, kterým pipadaly znané peníze pokutní a které obklopoval

ovšem i personál nižších i vyšších phoních a písa, stavl král

pak nkterý poet jiných pán, aby jako kmeti zemští spolu s ped-

sedy soudu pravideln právo nalézali, a mimo n se ovšem, stejn

jako tomu bývalo u starších, soud dvorských, jednání rovnž úast-

nila brzy vtší, brzy menší ,,curia" královských baron. Snad byly

uinny nábhy k takové delegaci nkolika beneficiár, urených

na míst panovníkov k pijímání pí, již v první polovici 13. vku,
ale k dokonalému vyhranní soudu vedly nepochybn teprve

zmnné pomry za Pemysla II. a vdomá snaha králova po

pevnjším ádu zemském.
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Osobní, dvorský soud panovníkv zaražením tohoto pravidel-

ného soudu beneficiárního v Praze nebyl ovšem nikterak od-

strann ; kteroukoliv pi mže král vyhraditi i pak svému vlast-

nímu rozhodnutí a to nejen na Morav, kde prozatím, jak se zdá,

nedošlo k podobné pevné delegaci soudní moci královské, i) nýbrž

i v Cechách samých . Také tu nalézá panovník stále ješt ve mnohé

pi právo osobn, a již v obvyklých audiencích s užší radou svých

dvoan, nebo pi slavnostnjších zápovdných rocích dvorských

s etnjšími barony, branými vždy v potaz, šlo-li o vci obecn dle-

žité. Obvyklému bhu práva v Cechách se však stává soud nejvyš-

ších beneficiár pražských, v pravidelných obdobích zasedající,

zízením pedležitým a bylo nepochybnou zásluhou zákonodárství

Pemyslova, že došlo záhy i k zásadnímu urení, které významnjší

pe a viny svobodných zeman smjí býti souzeny jen jím a nikoliv

již soudy provinciálními.^) Pi rostoucím potu trh a spor

o nemovitosti, které s sebou píinášel rychlý hospodáský vývoj

zem, a hled také k tomu, že veliká ást šlechtic mla zboží

svá roztroušena po rozliných krajích, byla taková centralisace

dležitjších jednání právních na jediném míst zajisté úelná

a všem vítaná.

Nový zemský soud pražský vystebal tak již v 13. vku
znanou ást píslušnosti stary^ch soud provinciálních, a není

teba pochybovati o tom, že jeho rj^chle zakotvená pravomoc

neznamenala zatím nikterak pokrok moci panské. Nebo soud

ten stál daleko tsnji na dosah osobní moci královy než soudy

1) Na Morav za Pemysla II. vskutku nedošlo k takové trvalé

delegaci, jak dosvdují listiny, podle nichž rozliní župane jakožto ,,iudices

delegáti et constituti" jménem panovníkovým ídí brzy v Brn, brzy i v Olo-

mouci nebo i ve Znojm ,,iudicium seu curiam "generálem super decidendis

questionibus causis et litigiis Moravorum". Souviselo to patrn s tužším

životem partikulárním v bývalých údlech knížecích a s menší soudržností

obecnou, Morav vbec vlastní. Ale již za Václava II. i tu došlo patrn

aspo k nábhm za vzorem eským; aspo teme r. 1303 o zápisech

uinných ,,in tabulas publicas Olomucensis ude, ad quam universe pro-

vincie Moravic se recHnant" (C. d. Mor. V., no 158). Proto asi a nejen s hle-

diska církevního se jevila Olomouc souvkému kronikái zbraslavskému

jakožto ,,totius Moravic metropolis". Jinak bral se ovšem i pak vývoj

další na Morav cestou ponkud jinou než v echách.

2) Tak jest bezpen doloženo, že již za Pemysla II. ve sporech,

o statky cenné nad 10 hiven phon šel k soudu zemskému do Prahy,
j

kdežto o hodnoty menší bylo lze píti se ped soudy provinciálními. i
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venkovské, a stavovského rázu, jakého nabyl pozdjším vývojem,

nebylo pi nm z poátku valn pozorovati. Doba ješt vbec
neznala rozdílu pozdji tak význaného mezi dvorsk}';mi a zemskými

hodnostái, takže za Pemysla II. na píklad pan Cé, nejvyšší

soudce zemský, býval s význanou neustáleností oznaován brzy

jakožto ,,summus judex terrae Bohemiae", a ,,iudex totius regni",

brzy však i jako ,,iudex aulae regiae". Beneficiári pražští bývali

zpravidla i tehdy zajisté župane z mocných rod, ale sedíce na

soudu, psobili pedevším jako služebníci královi a nikoliv jako

zástupci zemské obce panské. Proto také sluly jejich první knihy

zápisné, z nichž pak se vyvinuly slavné desky zemské, pvodn
právem ,,registry královskými" nebo ,,registry dvorakrálovského",

a zdá se, že veškeré zízení soudu zemského vbec valn se lišilo od

starých útvar pedchozích, nesouc na sob pee novotáských
snah krále, tak bedliv si všímajícího cizích vzor.

V historické literatue bylo vskutku již nejednou vysloveno

domnní, že se pi zízení soudu zemského za Pem.ysla II. uplatnil

knižní vliv saského Zrcadla právního, ale ješt vtší mrou pso-
bil tu asi praktický vzor rychetních soud mstských; domnnka
ta aspo má mnohou oporu. tyi lavice soudní a dvanácte písud-

ních kmet zemských, oznaovaných asto výslovn jménem ,
.kon-

šel zemských", pipomínají pímo mstský soud zahájený, který

podobn jako soud zemský zpravidla tyikráte do roka zasedával.

Proto mimodk tu vzpomínáme i na uvedenou již zprávu leto-

piscovu, že Pemysl, chtje zlepšiti právní ády zemské, vybíral

vhodná ustanovení zejména z práv magdeburských ; a také úelné
zaízení desk zemských pro rozsudky nebo trhy vykonané ped
beneficiáry pražskými a vbec pro prohlášení právní ped nimi

uinná, nalezlo nejsnáze vzory v tehdejších soudních knihách

pokroilejších mst íšských, takže, upravila-li záhy po smrti

Pemyslov obec Starého msta pražského svou novou knihu

soudní výslovn podle tchto ,,register královských," pejímala

asi vskutku vc vyrostlou na vlastní pd práva mstského.^)

^) Pi tom nesmíme ovšem zapomínati, že vedle formálního vzoru

knih mstských dležitým pedpokladem vzniku desk byl patrn dávný
zvyk, podle nhož zemane si zajišovali stará nebo nov nabytá práva

svdectvím listin, které na žádost strany vydávali beneficiárové na soud
sedící nebo i sám král, tebas ani nebyl pedcházel výslovný rozsudek soudní.

Tak vidíme na píklad, že ješt roku 1275 synové z dvojího lože Sulislava

šus ta, Dv knihy eských djin I. 14
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Oku zakalenému pozdjším vývojem stavovským v Cechách
pipadá ovšem tžko pochopitelným, že by vlivy z ovzduší mst-
ského byly stály u kolébky vznešeného zemského soudu, ale v dob
Pemysla II. jest vbec teba hodnotiti postavení mst, tehdy

ješt postupujících s nezlomenou podnikavostí do popedí veškerého

života v zemi, zcela jinak, než v dob pozdjší, kdy stavovské

snahy panstva došly plnjšího uspokojení. Prostý mšánek kril

se ovšem i tehdy plaše vedle svobodných zeman, ale s jednotlivými

patriciia ,,civespotiores" se setkáváme, jak již nahoe bylo wteno,
nejednou jakožto úastníky a svdky královských soud, a vcí
zvlášt význanou pro -poTciévy v zemi za posledních Pemyslovc
jeví se i innost konšel mstských v obecném ízení infamaním,

bezpenost zem zaruujícím.

Pemyslovi se se v literatue historické nejednou piítalo

zavedení krajských poprávc, povených stiháním škdc zem-

ských a vbec péí o mír a dobré ád}^ v rozsáhlj^^ch obvodech

tak zvaných ,,kraj", jež prý byly králem nov zízeny k lepší

správ zem a shrnovaly vždy nkolik staiších provincií.^) Než

z Tmovan, dohodnuvše se o rozdl ddictví, pistoupili ped krále s žádostí,

aby jej zabezpeil svou .listinou, která tedy mla podobnou funkci právní

jako pozdjší zápisy deskové. Jindy král prohlašuje zase, že ,,in nostra

presentia constitutus N. manifeste nobis declara\-it, quod uxori sue ddit
atque tradidit jure dotalicii quod morgengab dicitur villam etc." (Reg. II.,

no. 2379). Listina peetná byla však nákladnjší než prosté protokolování

\- registru zápisném, které v mstech se \-yvinuvši, snadno pak i u dvora

královského a u zemského soudu zatlaovalo listiny, a po nkterou dobu

obojí trvalo vedle sebe; nebo máme doklady toho, že smlouva byla sou-

bžn zabezpeena i pergamenem i zápisem do ,,registrum regiae curiae",

jak ukazuje na píklad rozhodnutí uinné r. 1279 ve sporu mezi pro-

boštem a kapitulou vyšehradskou (Reg. II., no. 1182).

1) Mínní toho hájili v novjší dob zejména B. Riegsr a M. Stieber,

proti jejichž vývodm ^yslo\-il Werunský nkteré závažné námitky'', aniž

však otázku docela objasnil. Zde jí nelze rovnž pln rozvinouti, ale

nebude zajisté se škodou, pipomeneme-li, že ,,consules terrae" ve známé

listin landfrídní, kladené do let 1300—1301 (vskutku uvidíme, že jest

asi spíše z roku 1305) nejsou nikterak poprávcové krajští, nýbrž kmeti

soudu zemského, a že listiny naše, v nichž se v dob pemyslovské vyškytá

název ,,justiciarius regionis" (zejména Reg. II., no. 2306, 2431—2432),

nejsou vskutku eského pvodu, nýbrž že pešly jen do formulá našich

z cizích sbírek. Také t\'rzení, že zízení poprávc krajských bylo do Polska

z ech uvedeno Václavem II., nemá opory pramen souvkých. Slova

, .poprava" a ,,poprávce" jsou ovšem mnohem starší než zízení krajské
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sotva právem. Krajské zízení to, o nmž máme urité zprávy

až ze 14, vku, jest spíše výsledkem zmn, které pinesla teprve

doba lucemburská; v druhé polovici 13. vku, užíval král, jak

se zdá, k poprav jednotlivých ástí zem, pokud jí nepostaovala

innost starých beneficiár provinciálních, - pedevším svých vla-

da a subsidiérn nkde i rychtá a konšel mstských.
^

Vystihnouti postavení villik neboli vlada královských

v život tehdejším jest ovšem velmi nesnadné. Vadí tu jednak

neuritost souvké nomenklatury, užívající téhož slova ,,villicus"

pro nejrznjší kategorie zplnomocnnou, a pak patrn i to, že

skutené pomry místní správy bývaly velmi pestré a unikaly

a bývalo jich od dávna užíváno vbec pro innost kárnou a pro rozliné

okresy jurisdikní. Hlavní zmny, které doba Pemysla II. dala vývoji

právního života eského a které nezanikly s velikým králem, hledly, jak se

zdá, pedevším k soudnictví, kde bylo zvlášt teba staré a exempcemi

rozhlodané zízení v mnohém upravovati a kde vznik stálého soudu zem-

ského i pevádní nkterých soud provinciálních do nových stedisek

mstských zpsobily podstatné zmny. Zízení krajské, s jakým se setká-

váme v 14. vku, však nesouvisí s organisací soudní, k níž vbectsn ne-

piléhalo, tolik jako s péí landfrídní, s bernictvím a jinými novými potebami

státního života, a vyvinulo se patrn spíše znenáhlou stabilisací doasných

a zprvu jen místních opatení mimoádných, asi podobn jako ve Francii

v dob nové se znenáhla z opatení takových vyvanuly generalitní okrsky

intendantské vedle starých obvod správy provinciální. Vskutku nemlo
zízení krajské u nás ješt áni v 14. vku rys pevn ustálených; kraje

se mnily znova a znova potem i rozsahem a také znaná moc, kterou

zízení to kladlo do rukou panských poprávc, svdí tomu, že zobecnlo

nejspíše teprve asi v dobách Jana Lucemburského. V dob posledních Pe-
myslovc lze hledati ve smru tom spíše jen místní, nesouvislé nábhy,
jako bylo na píklad, když Václav II. roku 1291 povil pány Bohuslava

a Racka z Boru, Dticha purkrabího na Pimd a Bohuše z Klenová,

aby jakožto ,,iudices et arbiti" v dohod se tymi pány bavorskými,

jmenovanými falckrabím Ludvíkem, peovali o mír a právo na rozhraní

šumavském. Kdyby ústav poprávc krajských tehdy již býval obecný

v zemi, nebylo by patrn bývalo teba takové delegace mimoádné. Insti-

tuce poprávc shoduje se velmi dobe se vzrostlou mocí panské oligarchie

ve státu, jakou pinesla doba po smrti Václava II., a proto neteba ji nikterak

klásti na vrub Pemyslu II., stejn jako není dokladu toho, že by týž

král byl v soud nejvyššíhc purkrabí pražského stvoil nový orgán udržo-

vatele míru zemského. Nebo práv falsum rožmberské z roku 1333, jež

bylo uvádno na oporu tvrzení toho, vzniklo v zcela zmnném ovzduší

doby Janovy a jest dokladem úspch panských, které nesmíme prosté

promítat do 13. vku.
14*
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vskutku ješt jednotvárnému schématu správnímu. Než zdá se,

že nejastji královský villicus býval úedník ne nepodob-

ného rázu, jaký mli v souvké Francii královští prévoti,

mužové rozliného pvodu, povení ochranou zájmu moci krá-

lovské v jednotlivých ástech zem, jimž panovník dával zpravidla

své komorní statky a asto i jiné regály v nájem. Jisto jest aspo,

že i u nás býval takový pronájem domén korunních vladam
vcí obvyklou a smlouvy o tom zachované ukazují jasn, že ná-

jemce bral na sebe tím i rozliné funkce veejné, jako byla vrchní

rychta nad královskými poddanými ve vsích a nkdy i mstech

obvodu jeho pidlených, anebo ochranné vojtství nad okolním

zbožím duchovním.

Nájemce villikace se tak stával, zcela podobn jako fran-

couzský prévot, i ve mnoha jiných vcech výkoným orgánem

vle královy a proto býval nkdy oznaován také jakožto

,,advocatus/' ,,procurator," nebo ,,iudex piovincialis," po n-
meku pak nejastji jako ,,lantrichter", pi emž jeho ,,iu-

dicium provinciale" nebo-li ,,lantgericht" znamenalo ovšem

nco naprosto jiného než starý obvod provinciálního soudu be-

neficiárního.^) Byla to patrn vláda nad skupinou zboží a práv

královských rozliného rozsahu a slyšíme ovšem i, že nkteré

statky komorní, jako na píklad Polika, si vymáhaly výsadu,

aby nebyly vbec podizovány takovým provinciálním vojtm,

nýbrž, aby místní rychtá mstský pímo králi podléhal, což

patrn platilo i o vtšin vtších mst královských a odlišovalo

je od t. zv. mst villikaních.

1) Jak tsn se namnoze dvojí pravomoc ta navzájem prostupovala,

dobe dokládá smlouva mezi Jindichem Korutauským a Fridrichem Ra-

kouským ze 14. srpna 1308, v níž Jindich vévodovi zastavuje „lantgericht"

znojemský ,,als ein lantrichter daz hat inne gehabt von alter gewonheit,

mit statgericht, mit zóllen, mit mauten und mit allem dem recht und nutze

und darzu gehort, gestift und ungestift", ale vyjímá z toho výslovn „die

edelen liit, di in dem lantgerichte sitzend und pfaífen und geistlicher lut

gut, di sullen bei dem rechte beliben, alz es herchomen ist". Také v listin

Václava II. pro Dtricha z Tebelovic z roku 1299 (Reg. II., no. 1841) jest

jasn odlišena oblast staré soudní pravomoci beneficiár provinciálních

od kárné a exekuní moci královského villika, která patrn v mnohém

byla podobného rázu, jako innost rozliných,.Amtsmann", „Lantrichter"

a ,,Pflegr" v souvkých Bavorích nebo Míšni a jiných territoriích nmec-

kých, ustanovovaných zempány ne již poadem práva lenního, nýbrž

nájmem nebo prost ,,amtsrechtlich".
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Tito vladai, kteí, jak ješt pozdji uvidíme, aspo na sklonku

13. století pocházívali namnoze z ad bohatého patriciátu mst-
ského, byli tedy patrn pravou rukou královou pi správ jedno-

tlivých konin zem a vykonavateli jeho vle, zejména pokud šlo

o nepochybné prerogativy korunní. Vedle toho však pozorujeme, že

král k infamaci psanc a tebas i urozených škdc zem, kteí

mli býti pohnáni ped soud a rozsudkem kmet zemských

zbaveni ochrany práva, neváhal užívati také pomoci konšel
mstských.

Vysvítá to jasn z konstituce Pemyslovy o psancích,^) podle

níž ,,civitatum consules" mají králi ,,profitendo criminare" jména

urozených pechovava a podporovatel psanc a zbjník,
aby byli souzeni a králem na hrdle a statcích trestáni. Nkteí
badatelé, vci té si povšimnuvše, mli za to, jako posléze M. Stieber,

že vskutku tu nelze mysliti na mstské konšely, nýbrž vykládali

konstituci tak, že slovem ,,consules civitatum" prý byli mínni
krajští poprávcové, ímž by ovšem jejich existence již v dob
pemyslovské byla doložena. Než výklad ten byl zajisté zavinn
aspo z ásti nesprávnou interpunkcí Jirekova vydání konsti-

tuce,2) vzbuzující domnní, jako by konšelm mstským Pe-
myslem II. tu bylo piznáváno také právo souditi obvinné pány,

kdežto správn tená vta práva toho jim nikterak nedává, mluvíc

jen o jejich infamaní innosti. A že ta vskutku byla i o nco
pozdji obvyklá, naznauje veliké privilegium Václava II. pro

msta eská z 24. kvtna 1285, v nmž se klade draz na to, aby

o jménech všech psanc soudu zemskému propadlých, chlapských

i urozených, byly inny zápisy rychtáem a konšely všech mst
královských. Rychty mstské nemohly ovŠem souditi svobodných

zeman pro porušení míiu a jiné veejn trestné iny, ale stávaly

se jaksi povolaným žalobcem, který dával králi, podobn jako

v dávných dobách inili arciknží, zprávu o páchaných zloinech,

vedl evidenci psanc i jejich pomaha a tím vykonával aspo

1) Konstituce ta (jireek, Cod. jur. Boh. I., no. 52) bývá kladena

do let 1265—1266, ale bez podstatného dvodu: nebo vojenskou hotovost,

o níž se v ní mluví, neteba nikterak ztotožovati s tehdejším tažením do

Bavor, a stejn by bylo možno mysliti na nkteré pozdjší tažení do Uher
na poátku let sedmdesátých.

*) Tím, že klade zbytenou árku mezi slova ,,aliquod opponetur"
a ,,per civitatum consules".
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nkterou ást innosti, v 14. vku krajským popravcm pí-

slušející.

Msta, jež byla po celé zemi rozeseta a toužila po bezpeném
míru, hrála dležitou úlohu v obecném život právním také jakožto

sídla mnohých soud provinciálních a vbec stediska, v nichž

se trhem pohánlo a vyhlášky odúmrtí daly ; mohla ted^" pravi-

delnou notifikací zejmých zloin úinn eliti strannic^é ne-

tenosti nižších beneficiár a nedostatku jiných místních orgán
kámé moci královské. Nebo nedostatek ten byl vbec význanou
stránkou státu stedovkého, v nmž vtšina úad brala na sebe

píliš r\'Chle ráz služebních lén a tím degenerovala, Souvcí

králové francouzští pomáhali si tím, že vysílali do jednotlivých

okrsk íše k hájení zájm královských asto vedle zmínných

již prévot ješt mimoádné plnomocníky, t. zv. "bailli a senešaly,

kteí z poátku nesmli ani žen s sebou bráti a nemli míti statk

ve sveném kraji, a ovšem pozdji rovnž valn zmnili svj ráz a

pak velmi upomínají na naše poprávce krajské doby lucemburské ;

u posledních Pemyslovc toho nenalézáme, vidíme však, jak

platné služby jim konal zejména mstský patriciát, pomáhaje

korun proti feudálnímu panstvu asi podobn, jak inívali

druhdy nesvobodní ministeriálové soupeíce s urozenými

župany.

Vedle nových, hrdých hrad komorních a oddaných klášter

stávají se tak v druhé polovici 13. vku rychle bohatnoucí msta,

bezpeným poutem vlastního zájmu ke korun pipoutaná, krá-

lovské moci nejen znamenitým zdrojem píjmu a po pípad
i úvru^) ve chvílích poteb, nýbrž vskutku i oprnými body

neobyejného významu. Pemysl II. byl král r>^tíský, který

zajisté nikdy nepomýšlel na to, aby snad peklenul hlubokou

propast, dlící svobodného bojovníka od obyejného mšana,

anebo abymstm poskytoval píliš hluného podílu na politickém

život, ale dovedl vsunouti tuto novou sílu úeln do rámce státního

života své íše, neváhaje i mocné pány trestati píkladn za iny,

jako bylo tebas zabití dvou mšan stíbrských anebo jiná

podobná zbjnictva vi královským mstm.

1) Rozšíení výsad nkterých mst Pemyslem II., tak na píklad

Jihlavy a Braa, prozrazuje dosti jasn, že pedcházely pjky, 'msty

tmi králi uinné.
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Z kusých zpráv pramen, jimiž práv doba Pemyslova

]est bohužel macešsky opatena, a z náhodných narážek jejich

vyrstá nám tedy ponkud mlhavý sice, ale jist podivuhodný

obraz krále, který netvoil jen netrplivou rukou pekotn
velikou íši v srdci Evropy, nýbrž dovedl i vnitní ústroj rodného

království podstatn obohacovat novými rysy. A pochopíme

snadno, že tento panovník, bohatýrsky žijící v ele svých velmož,

užívající piln jejich služeb a štde je odmující, ale zárove
nepomíjející žádného i sebe neobvyklejšího prostedku, vhodného

k tomu, aby krotil jejich zbjnost a feudální sklony, ml po celý

život mezi vysokou šlechtou eskou mnoho oddaných a vrných
služebník, s nadšením sledujících rozkvt jeho slávy a velkoleposti,

ale pochopíme rovnž, že i u nás stejn jako v zemích alpských

práv za jeho vlády v panstvu ím dále tím více vela pod zevní

rouškou poslušenství touha po pevratu a svržení otží píliš

tuhých. Ne bez dvodu poznamenal letopisec výslovn, že zejména

právní novoty králem vymýšlené jeho baronm se valn ne-

líbilyi) a postupem let jist vzmstal stále poet tch, kteí jen

s pocitem ponížení a kivdy snášeli vládu silné ruky, opírající

se tak zejm o popy a mstské chlapstvo. Náladu tu pak vy-

znaovaly nejlépe pemrštné povsti, rozlétající se až k Rýnu
a pomlouvající krále, že prý pány eské bud zrádn a násiln hubí,

nebo ze zem vypuzuje,

S tragickou takka nutností, urychlenou pekotným vývojem

hospodáskj^^m, sráží se tu v rámci slavn rozkvétajícího ,,stí-

brného" království eského dvojí síla královského a šlechtického

sebevdomí a k výbuchu nastádaného naptí došlo ihned, jakmile

zevní pomry, do té chvíle Pemyslu II. tak píznivé, se náhle

zmnily v opak a jakmile nový král ímský, Rudolf, mohl s úspchem
vystoupiti proti králi eskému, opuštnému i kurií ímskou i vt-
šinou dotavadních spojenc z episkopátu bavorského.

íše Pemyslova, ješt nehotová, zempisným útvarem k sou-

stavné obran málo vhodná a pedchozím bojem s Uhry ponkud
vysílená, byla tak náhle se všech stran ohrožena žárlivostí sou-

^) tJsudek panstva o králi znl tu nepochybn asi podobn jako

nevlídná slova, jimiž anglický letopisec karakterisoval svého krále Jin-

dicha II., prav onm, že ,,nulloquaestu satiatus, abolitis legibus antiquis,

singulis annis novas leges, quas assissas vocavit, cdidit". A práv assisy

Jindichovj^ se v tak mnohém podobají konstitucím Pemysla II.
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sed, za léta nahromadnou. A okamžiku toho neužili jen ne-

spokojení páni štýrští a rakouští k odboji proti eskému panství,

nýbrž i mocná skupina velmož eských se ve chvíli nejosudnjší

obrátila proti svému panovníkovi a tím uspíšila podstatn

jeho zkázu.

Nejastji se mluvívá ovšem o tomto povstání z roku 1276

jako o vzpoue Vítkovc, ale šlo patrn o hnutí vtších ry's.

Mocný pan Boreš z Rizmburka byl již ped tím pro zrádné pikle

a spojení s Rudolfem stíhán, a odporu oteveného proti králi

úastnili se po boku Vítkovc i páni ze tak vzdálených konin

zem, jako Albrecht ze Žeberka nebo Jindich z Lichtemburka.

Byla to revolta mocné skupiny panské, neváhající se družiti

k cizím nepátelm Pemyslovým a obhajující patrn poínání

své obvyklým ve stedovku právem odporu proti panovníkovi,

jenž, prohešuje se proti tradicionálnímu ádu své zem., jevil se

tyranem.

Doba, která obmezovala závazek poddanské vrnosti vý-

znanou podmínkou ,,rex eris, si recte egeris," nepoítala po-

dobné pozdvižení, mlo-li jen stín právního odvodnní, nikterak

za zradu, jakou se jeví oím našim. Jist však pozdvižení to bylo

vážné a jen nebezpený vzrst jeho té piml roku 1276 krále e-
ského k tak neoekávanému ústupu ped Rudolfem. Pemysl obto-

val s rychlou rozhodností radji zem alpské, jen aby mohl co nej-

spíše v Cechách zlomiti hrot panskému odboji. Poznal asi v as, že

se tu neprojevila jen okamžitá nálada nespokojenosti ojedinlých

velmož, nýbrž sklony hlubší, ohrožující celistvost eského státu.

Ukazuje to jasn polemika, jež se roku 1277 rozpedla mezi ním

a králem Rudolfem o postavení Vítkovc a o právo Pemyslovo

je trestati.

Mocné plém, v nmž spoleným názvem ,,Vitconides" byli

tehdy zahrnuti páni z Krumlova, Rožmberka, Landštej na, Hradce,

tJstí, Stráže a snad i nkteré jiné, menší vtve boné, dalo Pe-

myslovi na poátku vlády oddané pomocníky, jako byl pan Vok

z Rožmberka nebo Vítek z Hradce, ale pronikání královo do oblasti

jejich zájm, o nmž jsme nahoe mluvili, zkalilo pomr ten patrn

tak dokonale, že v pozdjších letech Vítkovc v okolí králov

tém nepostihujeme. Než na tom nebylo dosti. Nespokojených

magnát zmocnila se zejm touha, utvoiti si podle vzoru vysoké

šlechty íšské na pomezí jihoeském státeek, ke korun eské
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jen volným poutem pipiatý, a dosáhnouti takka íšské bez-

prostednosti.

Myšlenka ta vznikala u Vítkovc zcela pirozen. Mli za

lesem v Pasovsku a sousedních hrabstvích nkolik lén a statk

zpupných a byli sešvakeni s rody tamních dynast ; vlastním

otcem myšlenky byl asi mladý Závis, v bavorském ovzduší úpln
zdomácnlý a po tamní tvrzi Falkenštejnu se zovoucí. Ale mžeme
míti s dobiým dvodem za to, že plány podobné nebyly píliš daleky

ani severoeských magnát, v podobných pomrech na hranicích

zem vévodících, jako byl Boreš Rizmburský, sešvakený s duryn-

skými pány ze Šumburka a Plavná, nebo Albrecht ze Zeberka,

píbuzensky spojený s jinými míšeskými rody. Vytvoení ve-

likých dominií panských práv v oblasti pohraniní a urychlené

pronikání jejich maj etniku do ovzduší zahraniní feuda] ity n-
mecké vedlo k dsledkm takovým tím snáze, ím více se pro-

hlubovala nechu velmož eských k rázné vlád Pemysla II.

Král postihnuv správn nebezpeí, pijal i pokoující podmínky
Rudolfovy, jen aby mohl udupati požár doma hrozící. V té nálad
uklouzly mu asi známé hrozby o ,,pavlae na Petín", které mu
Dalimil tak trpce vyítá, a ve chvíli té si uvdomoval nepochybn
ješt jasnji než ped tím, jakou oporou mu jsou pevná msta,
vzdávaje na píklad mstu Ústí nad Labem pohnut dík za spo-

lehlivé služby mšan, práv osvdené ,,v této dob vzpoury,

v níž pro trvalou vrnost nám zachovanou byli zmítáni mocnou
bouí a mnoho vytrpli." Trestá písn pány odbojné, zvlášt

pana Boreše, jehož nkteré statky práv mstm byly rozdány,

a snaží se pak hlavn Vítkovce zúplna pokoiti. Ale ti se brání

dále, iníce nárok na to, aby s nimi bylo jednáno jako s kterýmkoli

zahraniním spojencem Rudolfovým, a nalézají v tom podporu

ímského krále, pochopujícího dobe, že podstata moci Pemy-
slovské mže býti nejdokonaleji podlomena práv vzrstem od-

stedivých sklon panských v echách samých.

Tím nabývá podružná a místní otázka hloubi sporu zásadního

a v památném listu ze dne 31. íjna 1277 Pemysl dobe vytkl,

že mu za nic nelze pistoupiti na to, aby byli Vítkovci kladeni

na roven ostatním pomocníkm habsburským. Zdrazuje roz-

hoen, že tu pece jde o dávné poddané a lenníky koruny eské,

kteí rovn jako jejich pedkové nijakou výsadou od pirozených

závazk ke králm eským nemohou býti odtrhování. S krásným
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pathosem hlásá tu král své rozhodnutí, hájiti do poslední síly

zásady, že tlo království eského má zstati nedoteno jakýmkoliv

odštpováním, a že všichni údové jeho se všemi odvkými právy

zempanskými mají býti korun zachováni. Jasné vdomí, že

by sebe menší porušení zásady té, zpsobené zvlí pomezních
velmož, znamenalo zkázu království a jeho hanebné ohlodání,,

bylo z hlavních dvod, jež vedly Pemysla II. k tomu, že neváhal

znova se miti s králem ímský-m na poli Moravském.

Slavný král zahynul tedy vskutku jako ob feudálních sklon
eského panstva, toužícího prolomiti tvrdé hlati velikého krystalu

eského království, a v první chvíli se zdálo opravdu, že žalostnv

pád Pemyslv znamená i úplnou porážku myšlenek jím hájených.

Ve chvíli, kdy na Morav vítzný Rudolf, navazuje jaksi na dávné

snahy Barbarossovy, pomýšlí na trvalé zabrání markrabství, snaží

se zlákati tamní msta výsadami mst íšských a obsazuje nej-

dležitjší beneficia zemská pány z Rakous i knížaty íšskými,

bylo jako by i v Cechách nastával úplný soumrak státní moci

a jednoty. Nesvorná vláda poruenská nebyla s to, aby nabyla

obecného uznání, a panstvo, nedbajíc v niem platného ádu,
mstí se bouliv za újmu let pedchozích. Rozchvacuje bezohledn

panství komorní i statky župní, hubí zboží duchovní, pepadá
kláštery a msta, mní kostely v hrady a uvádí zemi ve svorném

závodní s cizími žoldnéi, vládou porunickou pivedenými, vbec
ve stav bídy, jehož jsme se již nahoe dotkli a který souasníci

právem jmenovali ,,obecnou válkou a zvíením veškeré zem."
Václav II., vzpomínaje pozdji ve svém Horním práv hrz tch,

v duchaplné úvaze jich užil jakožto dokladu, že druhdy smr'

jediné osoby psobí zlo a úpadek tisícm, a vskutku se zdálo,

jakoby s Pemyslem padalo také staleté dílo jeho rodu.

A pece unikl stát eský vírm boue té bez podstatných

ztrát, a ovšem nikoliv beze zmn, jaké zpsobuje skoio každé

bezvládí déle trvající. Moc minulosti, spojující zemi v celek

a posvcená pamtí slavných svtc národních, se projevila

silnjší než jakékoliv síly odstedivé, a posléze vj^chází soudržnost

státu eského z hrozivé krise spíše utužena než otesena ; nebo
se ukazuje, že není to jen ruka králova a zájem dynastický, který
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ddictví sv. Václava sjednocuje, nýbrž že k témuž cíli smují
i složky jiné. Práv v okamžiku nejvyššího rozvratu eské panstvo,

spojujíc se samovoln v jednotu k uklidnní zem, pejímá adu
úkol dosud dynastii vyhrazených, vrací zemi mladého krále

a jeví se poprvé stavem, stát i na venek zastupujícím ; tím uv-
domuje si nové povinnosti vi celku národnímu, ale získává

ovšem kladnou prací tou i nárok na nová práva stavovská.

Nezpsobila to patrn tolik úvaha zásadní, jako spíše okamžitá

únava a pirozený pud jakýsi; valn vc usnadnily nepochybn
i vzájemné žáilivosti panstva, rozdleného od poátku na nkolik

koterií, závistiv se navzájem stehoucích a ochotných podporovati

moc ústední, šlo-li o to, aby soupená skupina škodu utrpla.

Proto porunicka vláda Oty Braniborského, hájíc s malou ovšem

obratností a ne bez zištných sklon ddictví královského, nemla
proti sob nikdy svorného šiku pán, nýbrž nalézala mezi nimi

záhy etu hotovou postaviti se do stínu moci korunní a obrátiti

proti soupem ostí zákonného poádku. U mnohých z nich

psobil však jist také upímný žal nad bdným stavem zem,
pesvdení o spolené škod všech a nezištná snaha ,,nebezpeím
království eliti všemožn, aby jen zem dosáhla zase požehnání

klidu", jak výslovn !:o piznává pramen souvký. Rozliné

motivy ty vedly k právnímu sjednání pán s vládou poruenskou
na podzim roku 1280 a k slavnostním závazkm velikého roku

pacifikaního v kvtnu ] 281, kde se obec panská zavazuje písahou

k obnovení míru obecného, k vrácení úchvat uinných na zboží

korunním i duchovním, k zrušení svévoln zdvižených hrad,
a hrozí písnými tresty všem, kdož by se k usnesení tomu nepidali

a ruku k písaze nezdvihli.

Není pochyby, že nálezy ty se nestaly s vlí všech baron
zemských, nýbrž byly ,,nalezeny" pedevším stranou markrabte
Oty, ale skupina ta vzrostla záhy tak, že vedena jsouc biskupem

Tobiášem, mže právem mluviti jménem celé zem, setásti ne-

pohodlné porunictví braniborské a pivésti si z ciziny mladého

krále.

To všechno bylo pro další ústavní vývoj eský významu
velmi podstatného. Události se odehrávaly v hladovjící zemi

asi v divokém nelad a pod tlakem okamžité tísn, takže z úastník
sotva kdo byl s to, uvdomiti si pln jejich trvalý dosah, ale

budoucnosti zstalo vcí nezapomenutelnou, že zde panstvo poprvé
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perstá pes tradicionální postavení, odsuzující je k tomu, aby

bylo bud poslušným nástrojem panovníkovým nebo aby jen míst-

ními úchvaty a Istným vzdorem moc svou zvtšovalo. Aniž

je panovník svolal k dvorskému roku, srážejí se župane v jedno

a jednají jménem státu, projevujíce tím, že cílem jejich není

jeho rozrušení a feudální svéprávnost, nýbrž spíše ovládnutí

státního celku. A tím pak roste nemálo jejich stavovské sebevdomí
a nabývá zbarvení zcela nového.

Starší projevy sebevdomí toho byly spíše negativní: šlechta

spla k zajištní svých svobod soukromých setásáním bemen
státních a dosahováním právních záruk proti zviili panovníkov

;

nyní se ujímá o své újm platn pacifikace zem, vyprošuje stroj

státní z úskalí, na nmž uvázl, a projevuje písežn}' souhlas s re-

vindikací rozchvácených ástí ,,zvláštního domihia" královského.

Byly to zejmé dkazy snahy o stát, svdící o tom, že panstvo

eské již uzrává k vtšímu a bezpenjšímu podílu na ústední

moci, než jaký mu byl dotud právem piznáván. A podílu toho

se mu dostává hned plnou mrou.
Vykoupivši po dlouhém smlouvání mladého krále z cizích

rukou, vládnoucí skupina panských pacifikator zachovává i pak

skutenou vládu v zemi; rozdluje si vysoká beneficia, jež dotud

král rozdával, svolává roky dvorské, soudí královým jménem
a co mlo ve vývoji tom význam nejvtší, v rukou panských

mezivládc díio státních úprav krále Pemysla II. nezaniklo

úpln, nýbrž bylo jen svedeno v jiné eišt.
Jde tu pedevším o soustední právní pée v zemi, o královský

soud pražský. Instituce, která vznikla jako projev snahy panov-

níkovy o úinnjší dozor na dležité právní bhy v celém království,

nezaniká a nezanikají ani její desky zápisní. Práv z let zmatk
máme urité zprávy o tom, jak se do ,,register" tch na žádost

stran dále d]í zápisy i výmazy, a soud beneficiár pražských

zachovává rovnž nepochybn svou pravidelnost a pravomoc pro

celé království. Ale patrn práv v dob tak hluboko rozvíené

a kladnou souinnost panstva pi vlád posilující, v dob po

smrti Pemyslov, základní ráz vrchního soudu pražského se zaal

posunovati týmž smrem, jak3'm se již dávno ped tím braly soudy

provinciální. Panstvo se ho zmocuje, vtiská mu ráz zaízení,

sloužícího pedevším zájmm svobodné obce zemanské, a iní

jej znenáhla tím, ím pozdji se jevil, totiž stavovským soudem
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zemským a baštou panstva i proti korun i proti nižšímu ze-

manstvu.

Pozemštní to odpovídalo ostatn sklonm pro stedovk
obecn význaným, že se totiž tém každá instituce, jakmile

se jen ponkud odpoutala od osoby panovníkovy a nabyla

vlastního života, ocitala ve službách nkteré mocné skupin}^

O sto let pozdji, za Václava IV., opakoval se týž proces s manským
soudem dvorským, vzniklým v 14. století, pi nmž stavovský

vliv rovnž nabyl konen takové výše, že panovník byl nucen

opouštti i tuto posici a zachraovati zbytek své osobní jurisdikce

pikazováním pí hofmistrovi nebo jiným radm, ímž, jak známo,

byl položen základ k pozdjšímu soudu komornímu. Do toho

bylo na sklonku 13. vku ovšem ješt daleko; tehdy šlo teprv^e

o to, aby se stavové zmocnili soudu beneficiár pražských, vc
to pro celé právní djiny naše neobyejné dležitosti, jejíž postup

pesn sledovati nám chatrnost pramen sice nedovoluje, a,le

jejíž úinnost ješt jinde poznáme.

Pád velikého krále byl tedy výhrou panstva eského. Umožnil

mu vybouiti se z plných plic a vyrovnati mnohý starý úet, ale

obrátil také zrak pán k novým cílm zákonité spoluvlády v zemi

a naplnil stavovské vdomí šlechty cennjším obsahem.

Vznik dualismu, kterým byla na sklonku stedovku ve-

ejná moc tolika evropských stát a území roztržena na oblast

panovnickou a oblast obce zemské, zastoupené pravidelným

snmem stavovským, zlákal v posledních letech badatele, zvlášt

v Nmcích, k pilným úvahám a dohadm. Z úvah tch, a valn
neshodných, vysvítá, že podstatným krokem vývoje toho byl práv
vznik pesvdení, že urité skupin spoleenské písluší repre-

sentace celé zem vedle panovníka a druhdy i proti nmu. Skupina

ta arci neupouští od svých zájm tídních a snaží se je dále pstovati,

zesiluje všiak své postavení mravn nemálo myšlenkou, že jest

zvlášt povolána, aby chránila odvká práva a dobro obecné.

V Cechách kolem roku 1281 lze zajisté postehnouti vzrst tako-

vého cítní v panstvu a skutenost ta se stala dalšímu 'vývoji sta-

vovské ústavy naší složkou pedležitou. Pes to nesmíme ovšem ni-

kterak zapomínati, že panstvo eské ani tehdy, když bylo uvedlo

mladého krále na trn otcovský, nebylo ješt veskrze svorný sbor,

pevn stmelený spoleným zájmem tídním a vyšším vdomím obec-

ných úkol. Naopak ; tábor velmož rozpadá se i pak stále ješt na
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nepátelské skupiny, vzájemn se s úpornou žárlivostí stehoucí

a stále hotové, rváti se navzájem o vliv ve státu, o beneficia dvorská

a o hrady, odkud se zemi vládlo. Proti skupin pacifikator,

vedené biskupem Tobiášem a Purkartem z Janovic, stojí zejména

mocná koterie, v níž mají hlavní slovo Vítkovci s nadaným panem
Závišem v ele a která jen vykává vhodného okamžiku, aby
stranu protivnou od veškeré moci odtiskla, což se jí roku 1284

pomocí královny Kunhuty, milenky Závišovy, vskutku povedlo.

Ale ne pece tak, aby protivníci byli úpln zlomeni a nemohli

doufati v nový obrat štstí. A tak vlastn zápas ani potom ne-

utichl úpln
;
jeho mraky dále visely nad nebohou zemí, dodávajíce

takka celému prvnímu desítiletí vlády Václavovy neklidný

a záhadný ráz vnitního naptí a drobných boj, který nám
ukazují zejména nov objevené listiny formuláe biskupa Tobiáše

a jehož zmatené rysy lze tak tžko svésti v jednotný obraz.

V tomto sváru stran o moc na pd bojem i hladem hrozn
zhubené, cizinci pokoené a vyssáté, se poíná tedy vláda Vá-

clava II. Po dlouhém a nedstojném vláení cizinou ocitl se sotva

dvanáctiletý král jako jablko sporu mezi svými pány, pouhé

dít, nervosní a churavé, odcizené rodnému ovzduší a kolísající

mezi žíznivou touhou po bujném život a pedasnými náladami

asketickými, roztoužené dvorskými písnmi lásky a zárove se

chvjící ped výitkami písného zpovdníka Alberta. Bylo zcela

pirozené, že divnými osudy zmítaný hoch hledal zkušené ruky

vdí, jíž by se mohl sviti, a oporou takovou se objevil pan

Závis. ^ '^

Pi dvorské výchov vznešených mladík k rytíství bylo

v dob té zvykem, že jinoch se pissál pevn k nkterému osvd-
enému kavalíru, který jej uvádl do života dvorského a byl

ochranou jeho dospívání. ,,Meinzoge" mu íkávali Nmci. Mezi

obma vzniká pak zpravidla trvalé pouto pátelství. Závis byl

Václavovi vskutku takovým úvodím do života na trn. Bystrý

a bezohledný Vítkovec stal se dokonce i otímem mladikého

krále a usihije nad tos hoilivostí zdánliv nezištnou o obnovení

královské moci v echách i na Morav, ovládl aspo na chvíli

situaci. Rychle se probouzející ctižádostivost Václavovu živil

smlými plány o ásteném aspo znovunabytí otcovského ddictví

v zemích alpských a úspchy, jako bvlo utišení Moravy roku 1286,

zkolíbal mladíka doasn opravdu v domnní, že je na postupu
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Ic bezpené a slavné vlád. Mužná osobnost Závišova poutala

jej k sob vbec patrn tak silným kouzlem, že lehce uvíme
slovm opata zbraslavského, jimiž nám s jemným pochopením

psychologickým líí, jak tžký boj Václav prožil, než uvil, že

s dvrou svou kráí na kraji propasti.

Bylo teba dlouhého našeptávání stranník z tábora biskupova,

ale také plného vlivu mladé manželky, habsburské Guty, a tchána

Rudolfa, který nepestával obratn zasáhati do vcí eských, aby

mladý král prohlédl, že otím se svými pomocníky opravdu zneužívá

moci, snaže se z tla království vykrojiti na hranicích esko-

slezských a na Morav státeek takka samostatný, že potutelným

smlouváním s okolními panovníky kíží plány korun užitené

a snad jemu samému i záhubu chystá. S hrzou si uvdomil
Václav, že jest jediným mužem svého rodu, jehož smrt by snad

mohla otevíti cestu k eskému trnu ctižádostivému bratrarici

vratislavskému, s nímž práv vstupoval v zápas o Krakov a s m'mž

Falkenštejn ml stejn podezelé styky, jako se svým novým
svakem, s králem uherským.

Nikdo nám již nepoví, kolik bylo vskutku viny na panu
Závišovi a kolik jí pibájili jeho domácí i zahraniní nepátelé,

Václav v ni však uvil pln a zklamání i strach, který jím zachvl,

zanechaly v jeho duši hlubokou rýhu, dovršující trpké dojmy
dtských let. Zesílily však také jeho nedvni k eským velmožm
vbec, zjitily vzpomínku na nevru, jejíž obtí se stal veliký

jeho otec, a probudily usilovnou snahu, uniknouti pílišné zá-

vislosti na nespolehlivých pánech tch, také navzájem neustále

se zrazujících a stranické tábory opouštjících.

Nebezpeí, kterým jejich veliká moc byla korun, ukázalo

se mladému králi nejzejmji, když po náhlém zatení Závišov
strana zrádcova neváhala se zbraní v ruce svému králi eliti tak

prudce, že byl na konec nucen vyžebrávati pomoci u habsburského

tchána a opírati se úpln o strany Závišovi protivné, vedené

Benešovici a Puikartem z Janovic. V tomto novém boji vnitním
let 1289—1290, který znova hrozn zhubil jedva se zotavující

zemi, cítil Václav II., jak koruna se chvje na jeho hlav zbujnou

svévolí vzbouenc spojených s cizími nepáteli, a prožíval tak

ped dvacátým svým rokem to, co jeho otec poznal až na sklonku

vku; a jen sbh šastných náhod, náhlá smrt uherského krále
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i vratislavského vévody, ho vyprostila z tísn tak, že se mohl
odvážiti nešastnému otímovi hlavu sraziti.

V tchto letech zklamání a tžké zkoušky ztvrdla duše krá-

lovského mladíka, ale zárove vyvinuly se rychle i veliké schopnosti

rozumové v ní dímající. Nauil se nedvovati, ale nauil se

také vésti si opatrn a spolu i bezohledn, jak ukázala jeho

mistrná petváka pi zajetí Závišov nebo pozdjší obraty v íšské

politice, jimiž setásl se sebe pátelský závazek, poutající jej

k rodu habsburského tchána. Nauil se i klikatou cestou hledat

úspchu, po nmž vší duší toužil. Nebo Václav, jak jsme již na

zaátku kapitoly vytkli, nebyl pokorný a s málem spokojený

panovník. Chtl býti velikým králem a touha po moci vskutku

evropské vela v jeho duši stejn jako v duši Pemyslov.
Píklad otcv, který, jak píše v Horním prá.v, ,,každým hnu-

tím svým záil tak, že žádný ze souvkých knížat celého svta slav-

nými výkony rovnati se mu nemohl," byl mu pobídkou k cílm

nevšedním a pedevším také k tomu, aby, jak praví jinde, ,,stát

svj a celé království šastnou vládou znova zvelebil, jak v du-

chovních, tak i ve vezdejších vcech." Ale vidl dobe, že se mu
nelze bráti k cílm tm stejnou drahou, jakou se hnal za úspchem
otec. Nebyl skvlým rytíem, jenž by, stana v ele ozbrojené

spolenosti velmož, strhoval je s sebou k odvážným bojm
v cizin a obratem ruky zase doma krotil jejich dravé sklony

železnou rukou a s oteveným hledím. Píroda mu odepela

záivého vystoupení, ale nad to osud Otakarv stál tu jako vý-

stražné znamení. Bylo teba spíše hledati cesty, na níž b}^ se

uplatnily jemné dary vysoce vypiaté intelektuality.

Poprava ped Hlubokou na podzim roku 1290 byla tedy

jaksi zakonení úvodní kapitoly vlády Václavovy, projevujíc již

zejm snahu královu vyprostiti se z pílišné závislosti na panstvu

a povznésti korunu nad jejich zápasy. Ota Zbraslavský nám
zachoval ve svém vypravování snad trochu zmateném, ale podstatné

rysy znamenit vystihujícím, velmi názorný obraz o tom, jak

se Václav II. po krisi zpsobené zradou Falkenštejnovou jal

usilovn pemýšleti o vcech budoucích a zejména, jak by sebe

vychoval na velikého panovníka. Syn krále ímského, mladý

švakr Rudolf, který na jae 1290 mu pišel do Cech s vojskem

na pomoc, uinil na nho hluboký dojem svou zdatností a dvorským

mravem. Václav pocítil náhle, jak, vyrstaje ve zmatcích rodného
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kraje, zstal pozadu za ideálem mladého knížete, platným tam

na západ v rytíském Porýnsku. Takovým jako mladý Habsburk,

jejž si otec vychovával nástupcem natrn ímském, chtl se státi

sám, a i když Rudolf v Praze náhle zemel, zstal jeho obraz

tak pevn vtištn v duši Václavovu, že jednoho ze švábských

pán z prvodu Rudolfova, templáského rytíe Bertolda z Gepzen-

steinu, uprosil, aby u nho zstal a jej v dvorském mravu a pravém

život panovnickém vyuil tou mrou, až by se stal podobným

zesnulému píteli.

Ale nešlo jen o zevní eleganci a dvorský mrav; kroniká

nám vyliuje výstižn, jak Václav II. zaal tehdy vbec osteji

hledti kolem sebe, podrobuje prý zralé úvaze i stav království

i svj pomr k velmožm eským: ,,nobilium suorum merita

revolvens in animo" praví doslovn. Tu nestaily rady dvorného

templáe. Po nkolikerých schzkách s tchánem Rudolfem, králem

ímským, jenž se byl dávno vzdal pvodních myšlenek o dokonalém

pokoení moci pemyslovské a hledal horliv smíru zájm eského

zet se zájmy svého vlastního rodu, rozhodl se Václav nov upraviti

veškeren rád dvora svého a vlády s úinnou pomocí starší, zkušené

a mocné ruky. Neml to však býti již nikdo z kruhu domácích

velmož, sobeckými zájmy a evnivostmi naplnných. Vždy
na tch práv se chtl osamostatniti a tu jen cizina mu mohla

býti pomocí.

V italských mstech, kde zuil boj stran, brávali si po-

destou pány z dalekého kraje cizího k urovnání spor; ,,pa-

ciarius" se jim íkalo a takového poteboval i mladý král eský.

Proto prostednictvím cisterciáckého opata Dticha Waldsaského

vyprosil si k úkolu tomu biskupa bamberského Arnolda. Biskup,

který byl z piedních rádc krále Rudolfa, vzal na sebe vskutku

úkol, aby, jak kroniká praví, ,,s jeho radou král mohl zíditi

moude pomry dvora svého a se slušnou obezelostí záležitosti

celého království napraviti." Na podzim roku ] 290 vidíme Arnolda

v Cechách s etnou družinou nmeckých váleník, která dodávala

náležitého drazu jeho poslání a byla s to, aby po pípad zlomila

odpor panstva. Tím nastala nová doba, jež na venek se jeví

výbojem Krakovská a ve vnitních pomrech pinesla rychlé

zesílení královské moci v každém smru.

Vem záležely podstatné rysy nového režimu vlády Václavovy ?

Kroniká mluví o tom píliš obecn, jako o vci souvkovcm
Susta, Dv5 knihy eských djin I. 15
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dobe známé. Proto nám nezbývá, než dobývati obrazu rys po

ryse z nahodilých zmínek, a to není vc snadná. Obecné panování

kiálovo se ovšem nemohlo zásadn mniti, tak totiž, že by se proti

dotavadnímu zvyku odstrkovalo panstvo, které se práv v po-

sledních letech takového vlivu domohlo. Zem byla zvyklá vidti

soudy, hrady královské a dvorské úady se samostatnou pravo-

mocí v rukou velmožných beneficiáríi a ani Václavovi II. nebylo

radno ustupovati od tohoto tradicionálního zpsobu vlády. Vidíme,

že i on rozdává v župu lenm mocných rod obvyklá léna služební,

pikazuje nkdy dokonce i na doživotí celé provincie osobám

knížecím, jako byl levoboek jeho otce Mikuláš, jemuž se dostalo

Opavska, nebo wettinský vévoda Fridrich, který výmnou za

nkteré kraje míšeské ml vzíti podobný údl -ve východních

Cechách. Ba Václav udílí léna taková i pánm eským. Tak

jsme se již na jiném míst dotkli toho, že práv za Václava II.

na píklad Oldich z Hradce vystupuje jakožto doživotní ,,pos-

sessor seu gubernator" celého podkrají hledícího k moravskému

hradu Lukovu u Holešova a vládne trvale tamním ,,lantgerichtem"

jakož i jinými statky od krále v župu pijatými, jak o tom hned

ješt bude e.
V podstat beneíiciární správy zem se Václav II. tedy

neuchýlil od pedchozích z\'yklostí, ale byl pilen toho, aby

ze šlechty eské správn volil živly spolehlivé, užívaje pi tom
rady bamberského biskupa. Kroniká Ota praví výslovn, že

,,
podle rady pán Arnoldovy" vybral si ty, které zvláš vrnými

poznal, aby jim svil své zastoupení, ,,vices suas in regni negotiis,"

klada do jejich rukou soudy, hrady i hodnosti dvorské. Hledisko

pak, které pi volb rozhodovalo, uhodneme snadno, povšimne-

me-li si vztah, které v letech následujících po roce 1290 mladý

král zachovával vi soupeícím skupinám pán. Tu vidíme, že

zjevnou snahou mu bylo, neuiniti vládu v zemi výsadou jediné

skupiny panské, stranickým zájmem stmelené, jež by tak držela

moc královskou takka v zajetí svého vlivu, nýbrž že si vedl

zcela jinak.

V tžké krisi let 1289—1290 opíral se král o skupinu vedenou

bojovným biskupem Tobiášem, jeho strýcem panem Dobešem
z Bechyn a panem Purkartem Zvíkovským, jejichž pomocí po-

tlail nebezpené vzbouení Vítkovou. I bylo ovšem nutno od-

mniti stranu tu podílem na konfiskovaných statcích, úady dvo-
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skými i jinak. Pan Dobeš na píklad, zachovávaje purkrabství

bechyské a hrad Hlubokou, byl maršálkem, ale zárove obdržel

v župu i veliké zboží komorní. Poliku. To ukazuje zajímavá

listina, kterou sliboval nmeckým kolonistm tamním, pijímaje

od nich jako ,,rector et capitaneus" písahu vrnosti, že zachová

jejich práva. Pední úastníky odboje Závišova, pokud vas se

nepoddali, stihly tehdy naopak tžké tresty, a nejvíce kompromi-
tovaní byli dokonce nuceni prchnouti do Polska. Ale záhy dovedl

mladý král pes to znova navazovati pátelské styky také s touto

frakcí a smiovat se i s rodem, který byl hlavní oporou Falken-

štejnovou, s Vítkovci. Vidíme, že aspo nkteí z bratí Závišových,

Vok a Hynek, zachovávají své statky rodové, zejména Krumlov;
jiný Vítkovec, pan Smil z Nových Hrad, vyznamenav se v tažení

do Nmec roku 1298, dostává od krále dležité purkrabství zno-

jemské a zejména zmínný již pan Oldich z Hradce vstoupil

záhy dokonce v zjevn pátelské styky s dvorem.

Byl to pán bezdtný, který si patrn v dob, kdy Vítkovci mli
vrch, získal povolení, že mohl závtí uiniti poízení o svých stat-

cích. Toho pimli rádcové královi roku 1294 k tomu, že odkázal

pro pípad, zeme-li vskutku bezdtek, svá rozsáhlá zboží, zejména

Hradec a Strmilov, korun, ale za to pijal od krále vedle menších

ústupk, hledících tebas k právu na silniní clo v Hradci nebo

jiným vcem podobným, v doživotní majetek velmi cenná bene-

ficia na Morav. Stal se zástavním pánem msta Uherského

Brodu, purkrabím na moravském Broumov a pánem provin-

ciálního soudu tamtéž, gubernátorem již nahoe jmenovaného

podkrají, spravovaného z hradu Lukova, a pánem cla v Uniov
a Lipníku. Stal se tedy doživotním županem, užívajícím dležitých

výsostných práv zemských a to s výslovnou podmínkou, že nebude

nucen za državy ty pi výpravách vojenských králových žádných

povinností na sebe bráti. Smlouva byla pro Oldicha patrn tak

výhodná, že král, jak se z listu jeho zpovdníka dovídáme, nkterou

dobu váhal ji vbec ratifikovati, ale konen tak pece uinil.

Poškozeným jevil se pi tom ovšem jiný Vítkovec, Jindich

z Rožmberka, jemuž Oldich byl ped tím ddictví své sliboval,

ale i ten pán byl v následující dob králem získán, stav se nej-

vyšším komoím v Cechách a dosáhnuv pozdji i zvláštní milosti,

že sml podditi rozsáhlé statky pán krumlovských, k nimž

-se jinak král jakožto k odúmrti mohl právem táhnouti. Proto

15*
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pochopíme, prc i pan Jindich v posledních letech Václavov^xh

patí mezi pední stoupence králo\^ v panstvu a pro vbec
odstedivé a odbojné snahy veškerého rodu Vítkovou úpln upadají

v zapomenutí. Václav je získal vasnými ústupky, a jednání to

jest nám zjevným dokladem snahy, neopírati se pouze o uritou

stranu šlechtickou, nýbrž získáváním vlivných pán z kterého-

koliv tábora rozrušiti vbec stranická družstva, vzniklá v letech

zmatk, a povznésti se nad n.
Obratná volba velmož, povovaných úady zemskými, byla

tedy zárukou, že proti panovníku nevznikne tak snadno mocný

šik oposice panské. Stejn dležitým pedpokladem obnovení

moci královské byla však aspo ástená revindikace kus dominia

komorního, zcizených v asech boulivých a v dob prvních kt

panování Václavova, kdy vlivní páni dovedli uzavírati s korunou

tak výhodné smny, jako byla tebas smna uzavená r. 1283

Janem z Michalovic, který za své nároky na nkteré vsi jiínské

dostal od mladého krále hrady Velešín, Ostrý a Dín, slíbiv jen

rozdíl ceny vyrovnati splátkou 800 hiven. Kroniká zbraslavský

vytýká výslovn, s jakou bedlivostí se král po reorganisaci dvora

roku 1290 ,,ztraceného znova domáhal, rozdané zase získával

a vraceje korun s nejvtším úsilím to, co cizí ruce rozchvátily,

dobré správy si hledl".

Václav II. byl tedy nucen bráti se touže cestou jako otec,

ale zdá se, že zachovával pi tom pece ponkud jiný zpsob.

Jak dovedl na píklad obratn a pi tom bez zbytené násilnosti

vyrovnávati úet s mocnými pány, ukazuje nám pípad pana Al-

brechta ze Žeberka. Pán ten, maje hlavní statky v severozápadních

Cechách pod horami Krušnými, pocházel snad pvodem z ciziny

a byl z nespokojenc, kteí vzbouením byli pispli k pádu

Otakarovu. Píinou bylo patrn, že král jej donutil k vydání

nkterých statk, pochybným právem vlastnných, zejména Ta-

chova. V dob zmatk po roce 1278 Albrecht se zmocnil Tachova

znova a snažil si ho trvale uhájiti. Kdysi stoupenec Závišv, pešel

v as k stran vítzné a dostal výnosné purkrabství kadaské.

A pes to ho král, obnoviv právní spor o Tacho\% donutil k tomu,

aby se nejen zekl všech nárok na sporné zboží, nýbrž i jiné

tžké závazky na sebe vzal. Písahou na sv. ostatky ve Zbraslavi

slíbil pan ze Žeberka, že do pti let, kdyby si toho král pál, opustí

vbec zem Václavovy, prodav komoe všechny statky za cenu
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urenou výrokem ty pán eských, a že se již více nezakoupí

ani ve Slezsku ani v Míšni ; kdežkoliv by se však v cizin usadil,

zstane aspo po patnácte let leníkem krále eského, a ponechá-li

jej král v echách, tu bez dovolení jeho nepostaví na zbožích

svých ani hradu ani tvrze. Smlouva nám ukazuje jasn, jak Václav

urnl houževnat obnovovati a uplatniti nároky na zboží korun
zcizené, i bylo-li v rukou lena skupiny, která s králem byla zví-

tzila, a j ak dvtipn se pi tom opatoval proti možným následkm
nespokojenosti postižených. Albrechta vskutku nedonutil k emi-

graci a pan ze Žeberka hrál v djinách zem ješt dlouho úlohu

nemalou, ale Damoklv me nuceného výkupu, visící nad jeho

hlavou, vedl jej zajisté k dobré vli s dvorem.

Píležitostí k soustavné revindikaci zcizených práv byla Václa-

vovi patrn i korunovace roku 1297 ; aspo vydal tehda konstituci

stanovící lhtu a zvláštní rok dvorský, kde mly býti pedloženy

všechny listiny donaní a jiná privilegia milostná, vydaná v letech

pedchozích, aby byly revidována a s velikou peetí obnovena.

Náhodné zmínky listin neprozrazují nám ovšem všech prostedkv,

jichž král ve smru tom užíval, ale výsledek se nám jeví jasn.

Václav II. setrval tedy v zásad pi zpsobu vlády v zemi

obvy^klém a ponechávajícím znanou ást moci v rukou velmož,

ale dovedl otupiti jeho hroty tím, že beze zetele k nedávné ev-

nivosti a stranickým spolkm vybíral z veškeré obce panské

a vyznamenával spolehlivé jednotlivce, kterým nesvoval jen

úady dvorské, nýbrž které inil vskutku oporou své moci i vlády.

Takovým vskutku vlivným rádcem a pomocníkem královým

zstal, jak se zdá, až do konce vlády Václavovy pan Dobeš z rodu

Benešovic, pvodn nejvyšší komoí a pozdji maršálek dvorský,

který maje vedle jiných beneficií, o nichž jsme se již zmínili,

sveno purkrabství bechyské, býval zpravidla zván pánem

z Bechyn. Následující generace vzpomínala na nho jako na

,,Velikého Dobeše" a vliv jeho, opený až do roku 1297 strýcem

biskupem, byl znaný. Na sklonku vlády Václavovy platili, jak

se zdá, u dvora dosti také pan Jindich z Rožmberka a pan Tas

zVizmburka, který osvdiv se jako kapitán v Polsku, pevzal

roku 1303 ízení komory královské. Ale nade všechny vynikal

vlivem svým u Václava II. pan Hynek z Dub, který, postoupiv

panu Jindichovi nejvyšší komornictví, byl nejvyšším purkrabím
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na hrad pražském, užívaje spolu dchod purkrabství doma-

žlického a jiných beneíicií.

Pan Heinman, jak ho Nmci zvali, byl jist hlava nad jiné

bystrá, pravý dvoan, jehož opat zbraslavský strun karakteri-

soval, že jest ,,mužem úinných eí a lstivých skutk". Seznáme

ráz jeho postavení v rad královské ješt podrobnji ; zde jest

teba jen vytknouti, že pan z Dube nestál u dvora osamocen.

Z mocného rodu Ronovc, k nimž náležel, seskupil kolem

sebe zejména nkteré mladší len}^ kteí dovedli obratn jísti

dvorský chléb a nalézati milost ped oima královýma, tebas

že je dlouhý pobyt u nákladného dvora druhdy nutil k tomu, aby

se velmi zadlužovali u patricij ských lichvá pražských, jak nám
o tom zachované dlužní úpisy svdectví dávají. Takový b3^1

zejména mladý pan Jindich z Lipé nebo jeho pítel Raimund

z Lichtemburka, kterého jako dokonalého rytíe oslavoval dvorský

básník Jindich z Freiberka v pedmluv ke svému Tristanu,

a jehož Václav II. již roku 1298, bera se na delší dobu ze zem,
jmenoval svým osobním zástupcem na Morav. Setkáme se ješt

astji s tmito obma chránnci pana Hynka z Dube, k jehož

kruhu náležel, jak se,zdá, také pan Beneš z Vartemberka, s Ronovci

sešvakený, se svým synem Janem, urený Václavem II. k dle-

žitým posílkám diplomatickým do Branibor i jinam a povený
doasn také purkrabstvím kladským. K vrcholu dvorské spole-

nosti náleželi zajisté i mužové dvou nemanželských dcer Pe-

mysla II., pánové Bavor ze Strakonic a Weikart z Polné, z nichž

jeden obdržel po panu Purkartovi dležité purkrabství zvíkovské,

kdežto druhý velel v Brn.
A vbec byl poet pán eských, dvr královský na delší

dobu vyhledávajících, za Václava II. zajisté znaný, ježto král

uml pány své patrn také zlatou otží k sob poutat. Nebo,

že nebyl vi dvoanm skoupý, potvrzuje kroniká, výslovn

vytýkaje, že Václav,,rozdávaje štde dary pánm svým, všechny

si získával laskavostí vskutku královskou". Stkvly dvr, který

kolem nho vznikal, konal zajisté ve smru tom i politickým

zájmm královým služby cenné, svádje šlechtu v dosah dvor-

ského vlivu. Na slavných rocích generálních zasedá tu Václav

stejn jako jeho otec mezi etnými barony eskými a moravskými,

soudí s nimi vci dležité a užívá jejich ruení i pi smlouvách

se sousedními zemmi. Jeho ,,curia" nebyla tedy mén hluná
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otcovy, ale pes to prese všechno se vládlo za Václava pece zcela

jinak než za Pemysla II.

Dotkli jsme se již pirozeného sklonu králova, ponkud se

vyhýbati styku s národem, kterým se lišil od otce. Než šlo

i o jiné. Za nho vedle panstva domácího dosahují rozhodujícího

vlivu na vládu v zemi také živly, které dotud v Cechách v okolí

panovníkov tou mrou do popedí nevystupovaly, a chceme-li

nabýti správného názoru o podstat novot, které dobu Václavovu

od roku 1290 poínaje vyznaují, nezbývá než seznámiti se ponkud
i s nimi.

Králem mnich a knží byl Václav mnohým pozorovatelm

v dob své dosplosti; nadbytek duchovního živlu dodával okolí

jeho patrn zcela zvláštního zabarvení, nápadného i dob, která

knžím vbec tolik pála, a píchylnost k duchovnímu svtu tkvla

zajisté v hloubi samé bytosti královy, jemuž eholnílc a knz
nebyl jen pomazaným Pán, nýbrž také hlavním zástupcem knižné

osvty a ueného vdní, po nmž zvídavost králova tak toužila.

A také dstojná obadnost, církevníkm vlastní, souhlasila s pi-

rozeným sklonem Václavovým, psobiti velebnou nádherou. Ale

bylo tu ješt více. Chytrý knz, zvyklý vládnouti zbraní ducha

a psaného práva, se jevil nebojovnému* na bystrý vtip se bez-

peícímu králi pomocníkem bližším než kdokoliv jiný, zvlášt

šlo-li o protjšek domácí feudalit panské a byl-li to vážený knz
cizinec, vzbuzující obecn úctu a nedotený evnivostmi vyšší

spolenosti eské.

Vidli jsme, jak Václav II. opel svá snažení o novou

úpravu vlády povoláním biskupa bamberského, velikého pána,

íšského knížete, pocházejícího ze vzácného rodu hrabat Solms.

Biskup Arnold na dvoe pražském nepobyl ovšem hrub dlouho.

Na jae 1291 vedl ješt osobn vojsko Václavovo k výboji Krakov-

ská, ale pak došlo k roztržce mezi ním a králem, jež vedla k od-

chodu biskupovu z Cech a ke sporu o náhradu vysoKých náklad,

které si biskup poítal a k jejichž záruce prý ml zastaven loraj

loketský. Štýrský rýmovník dával vinu na roztržce té dvorské

pletce, zpsobené žárlivostí pan eských a jiných rádc krá-

lových, ale sotva lze pochybovati o tom, že byly i píiny politické.

Zemel tehdy král Rudolf, a Václav II., ztrácející v nm takka
kurátora svých poátk vládních, obrátil v záptí vliv svj v íši

pímo proti jeho ddicm, zapomínaje rázem, jakou pomocí mu
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V nedávné dob bylo pátelské spojení s Habsburky. Biskup

Arnold, jejich horlivý stoupenec, odcházel tedy snad naplnn
i proto nevlí proti nevdnému králi. Ale odchod jeho nezna-

menal nikterak, že by cizí vlivy duchovní u Václava II. ustoupily

do pozadí. Na jeho místo u dvora eského sunou se dva jiní

tonsurování páni nmetí, totiž králv zpovdník Heman a probošt

Bernard z Kamence, jež kroniká štýrský pímo obviuje, že

spolu s pány eskými se piinili o pád Arnoldv.
Zpovdník býval ovšem u zbožného krále vždy osobou zna-

ného vlivu, ale Heman byl nad to znamenitého pvodu a znané
ctižádostivosti. Papežem legitimovaný levoboek vznešeného pána

íšského, Gottfrieda hrabte Hohenlohe, byl lenem a prebendáem
mocného ádu rytí nmeckých a v území ádovém dosáhl

pozdji biskupství chelmského a na krátkou dobu i marienwerder-

ského, nepestávaje pes to i pak prodlévati u dvora eského. Tak
zstal dvrným rádcem Václavovým tém až do smrti královy,

maje podstatný vliv nejen na jeho duchovní život, nýbrž i na volbu

družiny a úastn se velmi horliv nejrozlinjších i svtských

záležitostí. Již roku 1287 byl poslán s dležitým diplomatickým

poselstvím do íše a v následujících letech vystupuje peasto
jakožto pední ,,conšiliarias" králv. Máme zachovány zlomky

jeho korrespondence sjinýxni královskými rádci, svdící o tom,

jak horliv zpovdník zasáhal do dležitých otázek správních

a finanních jakožto odborný len rady královské, nezapomínaje

však pi tom nikterak ani zájm svého ádu.
Zmínné listy ovšem ukazují zárove, že vliv jeho, a silný,

nebyl naprosto tak všemohoucí, aby králem nadobro vládl. Ale

vliv ten byl jist veliké váhy již s\^m dlouhým trváním, kterým

zpovdník nabýval zejmé výhody nad jinými rádci, jen doasn
v okolí Václavov psobícími. Tako\ým byl na píklad na poátku
let devadesátých pan probošt Bernard z Kamence. Duchovní

ten, rovnž pošlý z hrabcího rodu Vestu, osedlého v Budyšínsku,

šel jako mnozí jiní mladší synkové urozených rodin nmeckých
záhy do dvorských služeb slezských Piastovc, a zajistiv se pro-

boštstvím pi biskupství míšeském, byl posléze kancléem Vá-

clavova soupee, Jindicha IV. Vratislavského. Ze služeb tch pijal

jej po náhlé smrti v^évodov Václav II. na podzim roku 1290, práv
v téže chvíli, kdy Arnold Bamberský zde pomry nov upravil

a kdy eská mcc zaínala s vážným postupem do krajin polských.
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pi kteréž vci zkušená rada Bernardova byla ovšem vítána. Ve

službách eských zstal pak duchovní velmož ten až do roku 1293,

kdy se stal biskupem v Míšni, ale i potom do své smrti roku 1296

býval Bernard astým hostem v okolí Václavov, takže jeho podíl

na eské politice, pronikající tehdy úspšn do kraj míšeských,

nebyl jist nikterak nepatrný. A zajímavé jest, že hned potom,

co zemel, objevuje se ve službách dvora pražského na elném míst
jiný duchovní diplomat nmecký, pan Petr z Aspeltu.

U nho jest ovšem teba zastaviti se ponkud déle, nebo
tu jde o osobnost pro celých dvacet let djin eských na sklonku

13. apoátku 14. vku neobyejn dležitou. A také jinak veškeren

život Aspeltv jest velmi význaný pro kulturní prostedí pozdj-

šího stedovku a pkným dokladem, jak již toho asu obratný

plebejec mohl pekonávati pehrady feudálního svta a dospti

k nejvyšším metám.

Petr byl, jak se zdá, synek mšanské rodiny zdom.ácnlé

v Trevíru, ale pvodn pocházející z lucemburské vesnice Aspeltu.

Studoval v Itálii i v Paíži a byl z tuhých i nadaných snaživc,

kteí pod ochranným pláštm církve hledali moc a bohatství,

ale, nepocházejíce z rodiny urozené, mli nesnadné poátky, takže

teprve v pokroilém vku cíle dosahovali. Petr blížil se již padesátce

stále jako všední klerik-kapitulár porýnský, když ho štstí našlo;

stal se tehdy, nkdy roku 1286, osobním lékaem Rudolfovým,

a postavení to mu umožnilo, aby s úsilím, s nímž se u souvkých

dvoan ovšem asto setkáváme, hromadil dychtiv výnosná

obroí pi rozliných kostelech kathedrálních v Porýnsku a i jinde,

svádje s jinými uchazei tuhé boje o tuná sousta, jako bylo

zejména proboštství trevírské, kde ho kapitula pes papežskou

provisi a královskou protekci dsledn odmítala, protože nebyl

šlechtického urození. Petr vedl boje ty s obratností i úsilím,

neváhaje i osobn vymáhati v ím klatby na své protivníky,

a nabyl v ovzduší jak papežského tak i habsburského dvora

takových znalostí osobních i styk, že nepestávaje býti dvorským

lékaem se znenáhla pebarvuje na vlivného diplomata.

Pro obor ten ml chytrý a ctižádostivý povýšenec patrn

i dostatenou míru bezohledného sobectví, s nímž uml podle

poteby mniti tábor, kynula-li jinde vtší áka zdaru. Nebo
sotva že zemel král Rudolf a x Adolfovi Nasovském íši vyšla
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nová hvzda, jejíž lesk zlé prorokoval mladé moci habsbm'ské'-

vidíme Petra v družin nového krále ímského.

Král Adolf dkoval za svou korunu pede\'ším náhlému

obratu, který Václav II. uinil proti habsburskému švakrovi, a.

styky mezi ním a dvorem pražským byly tehdy velmi tsné. Petr

z Aspeltu, který si již asi ped tím získal i v Praze nkterá obroí,

poznal lehce, jak vdným polem innosti b}' bylo okolí bohatého

krále eského, oceujícího a štde odmujícího nadané rádce.

Proto pechod do služeb Václavových mu nebyl jist píliš velikou

obtí, zvlášt proto ne, že se stal v dob, kdy bystré oko Petrovo

mohlo již vidti, jak se koruna ímská také na hlav Adolfov
zachvívá ; eský král nabízel nadto osvdenému státníkovi velmi

lákavé vnadidlo, totiž dstojnost kancléskou v echách, spojenou

s bohatým proboštstvím vyšehradským.

To bylo na podzim roku 1296. Nositelem hodnosti kanc-

léské od roku 1290 býval nevlastní bratr Václavv, probošt Jan,

nemanželský sj^nek Pemyslv a mladší bratr opavského vévody

Mikuláše. Václav II, choval se^ jak mnohé známky tomu svdí,
k levobokm svého otce vbec pátelsky, jak k dcerám tak

i synm, dbaje toho, aby se jim dostalo opatení, jejich pvodu
dstojného. Jan, který byl asi starší Václava samého, nabyl

u nho slušného vlivu zejména po pádu Závisov, k nmuž starší

jeho bratr, vévoda Mikuláš Opavský, podstatn byl pispl. Vlastní

agendou kanceláskou se patrn mnoho neobíral, ponechávaje ji

protonotám, z nicliž jeden ml v péi vci eské a druhý kancelá

moravskou, zatím co zvláštní protonotá, nkdy také kancléem
oznaovaný, dbal o území krakovské. Ale v rad králov b^d Jan
platným lenem a s význaným drazem oznauje jej i Václav

jako ,,dilectus princeps familiaris et consiliarius noster". O jeho

vlivu svdí i to, že etné kláštery eské i moravské mu postupovaly

s rozlinými záminkami dchody, kterých Jan pi stk\-lém dvoe
Václavo%- ml zaoptebí, s výslovnou prosbou, aby se jejich vcí
u krále ujímal. A bylo zjevné, že vliv ten ješt vzroste, podaí-li

se mu dosíci, po em toužil, totiž biskupství pražského po smrti,

biskupa Tobiáše. Nkteré zmínkv- svdí ovšem o tom, že ani

myšlenka, opustiti stav duchovní a státi se svtským knížetem,

neb3'la Janovi, patrn ješt nevysvcenému, zcela cizí. Ale veškeré

plány ty ztroskotaly. Pes podporu královu váhala kapitola po

smrti Tobiášov na jae 1296 zvoliti levoboka bez zvláštní dis-
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pensace papežské, a sotva že bylo — prý na radu moravského

protonotáe Jana — rozhodnutí aspo na nkterou dobu od-

sunuto zatímní volbou staikého kanovníka ehoe z Valdeka,

zemel Jan náhle v srpnu téhož roku.

Tím bylo uprázdnno kancléství i proboštství vyšehradské

a jest význané, že král ho nesvil nikomu z domácích klerik,

ani zkušenému protonotái eskému Petrovi, synu zdomácnlého

v echách Vlacha Angela z Pontecorvo, kdysi kollektora komory
papežské, který si patrn inil valné nadje na kancléství. Král

hledal radji pro vlivný ten úad osvdeného diplomata z íše.

A tím byl Petr z Aspeltu, pinášející do služeb krále eského

nejen valnou zásobu zkušeností politických a pirozeného nadání,

ale i slavné umní lékaské, jež u krále asto churavého mu jist

dodávalo zvláštní ceny. Již koncem roku 1296 vyjednává nový

kanclé eský, který však ješt formáln po nkterý as zstával

,,íamiliarem" krále Adolfa, spolu s královým zpovdníkem He-
manem v ím o eské korunovaci a jiných záležitostech.

Pi jednání tom, které se protáhlo až do poátku roku 1297,

nezapomínal obratný povýšenec ovšem svých vlastních zájm.
Dosáhl v ím toho, že k mnohým obroím svým mohl pipojiti,

nevíme za jakou cenu, vysoké dstojenství nové, totiž biskupství

basilejské.

Jakožto biskup basilejský stává se tedy kanclé krále eského

sám íšským knížetem a tu pochopíme, jak vážné postavení pak
ml u dvora pražského a že jeho nadání a ráznost zajisté pispívaly

i k podstatnému zesílení autority Václavovy jak na venek tak

i uvnit zem. Samy listiny z eské kanceláe vycházející svdí
o tom, že Petr z Aspeltu dovedl svj úad kancléský daleko

pevnji uchopiti nežli pedchdcové. Podrobil patrn veškeru

agendu svému skutenému dozoru více, než se to stávalo ped
tím, a soustedil ji tak, že vidíme, jak jm.éna zvláštních protonotá
pro Cechy a Moravu mizejí z rekognice listin, i) a starý protonotá

Petr Angelv dále zstal v kancelái a ml platné místo i v rad
královské.

^) Zajímavá jest ovšem i skutenost, že se tehdy v listinách Václa-

vových stále idším stává výslovné jmenování svdk, což souviselo patrn
s obecným sklonem vlády Václavovy k všemožnému vyprošování správy

státní z tradicionálních vlivii šlechty u dvora se kupící a po dokonalejším

zbyrokratisování jejím rukami povolaných odborník.
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Vznešení duchovní z íše, jako biskup bamberský, míšeský,
basilejský nebo zpovdník Heman, mli tedy vrch na dvoe
Václavov a k nim se družil i nemalý houfec j iných uených , ton-

surovaných hlav, krále trvale obklopujících. Byli to vtšinou

knží právnicky vzdlaní, a i tu jest význané, jak pomrn
málo z nich bylo rodilých echv. Vlastn víme o jediném, který

králem byl cenn, o Oldichovi z Pabnic, ueném doktoru práva

kanonického, scholastikovi kostela pražského a bratru pana
Hrabiše z Pabnic, který dovedl své slavné znalosti dekret užívati,

— podobn jako ostatní duchovní ládcové Václavovi— prakticky

k hromadní kanonikát a jiných beneficií, slouže králi ve mnohých
vážných poselstvích, zejména pi styku s ímem. Svcení knžské
pijal však teprve mnohem pozdji, nkdy po roce 1307, Ten byl

tedy Cech, ale vedle nho jsou v užší rad královské tém vesms
Nmci, ovšem Nmci v Cechách již zdomácnlí. Tak je to patri-

cijský synek pražský, kanovník Jindich Šturmv, pozdji proto-

notá moravský, nebo mistr dekret Jan Wulíing z Ostrova,

také protonotá a kazatel u krále zvlášt oblíbený, ale tvrdý

Nmec, rodem z Gúttingen, který se dovedl pozdji vyšinouti

na biskupa brixenského, bamberského, a frisinského. Slezský

Nmec byl, jak se zdá, mistr Alexius, rovnž doktor dekret, jehož

Bernard z Kamence s sebou pivedl na dvr pražský a který

doasn u krále nabyl prý takové váhy, že ,,slovm jeho ve všem
pisvdoval a tém nieho bez jeho rady konati se nepokoušel".

A snad jich bylo ješt více, hladkých a v hustém lese kanonického

práva honných mistr, kteí se ochotn pitiskli k trnu Vá-

clavovu, závodíce navzájem o výnosné sinekury církevní, jež jim

vliv mocného krále lehce zjednával ; venkoncem asi málo sym-

patická spolenost dvorských prelát, která však se Václavovi II.

stala v mnohém nezbytnou.

Poznali jsme jeho sklon k scholastické diskussi a zejména

k právnickým úvahám; v kruhu tom mohl král nejlépe hovti po-

teb té a uených pán bylo nadto možno dobe užíti i jako spolehli-

vých rádc a pomocník ve vcech komorních, správních i dipoma-

tických. Že byli skoro vesms cizinci anebo pocházeli z nmeckého
patriciátu eských mst, bylo jen s výhodou ; nebyli aspo vkoe-
nni do domácího svta feudálního, jemuž král málo dvoval.

Václav II. užíval tedy z míry jejich služeb, ale svdí
o hloubce odborného zájmu i o jeho duševní nezávislosti, že nebýval
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zúplna dosycen schopncstmi tchto Nmc, kteí svou moudrost

naerpali vtšinou v Padov nebo Bologni. Nestaili rozletu jeho

ducha, když zatoužil po nových, v zemi neslýchaných vcech,

jako byl soustavný zákoník práva eského nebo založení V3^sokých

škol, a tu se oko královo obracelo dále za mezníky vlastního

Nmecka, do vlasti vdy prá\'ní, Itálie, odkud již v dob jeho otce

mužové jako Jindich z Isernie nebo protonotá Jindich do ech
pinášeli nové úrodné podnty a nárazy. Pvodní slavnou vdu
právní vlašskou chtl král míti po svém boku, ne jen její druhotný

odvar, a proto si vyprosil z íma proslulého mistra obojího práva,

kanonického i ímského, Gozza Orvietského, jehož podle kroniky

zbraslavské ,,jako pítele s radostí pijal a jemu pedkládati se

jal tajemství své m.ysli, vždy laskavou tvá mu ukazuje". Nevíme,

byl-li Gozzo klerik, ale není vyloueno, že také jemu b^-l tuným
obroím oslazen dlouhý pobyt v cizí, chladné zemi a mnohé svdí
tomu, že uený Vlach si dovedl v ad druhých kanonist zajistiti

zvlášt cenné slovo a vliv na krále, plného zájmu i pro svtské

úelnosti ímského práva. Než o tom promluvíme ješt na jiném

míst.

Uený sbor stedovkého duchovenstva štpil se zpravidla

ne bez jisté žárlivosti na tábor kanonist, jemn budujících zízení

církevní, a na tábor theolog, její dogmatický podklad stehoucích.

Václav II. ml pilnou lásku také k úvahám bohoslovným, snaže

se neklidnou duši vynésti až na vrcholky mnišské kontemplace

mystické. Poteba ta otevela brány jeho pízn i etným mnichm,
mezi nimiž zejména šediví mniši cisterští tak vévodili, že se vliv

jejich záhy neobmezil na ukájení náboženských nálad zbožného

krále, nýbrž závodil namnoze i jinak se skupinou ostatních rádc.

Opate cisterští tvoí za Václava II. a namnoze i potom na dvoe

eském skupinu venkoncem svéráznou a k ocenní jejich významu

jest teba vzpomenout šíe toho, jaké postavení šedivý ád vbec
ml v zemích eských.

Bylo to postavení zcela význané, které lze srovnati jen

s postavením pozdjšího ádu jesuitského v dob protireformaní.

V 12. a 13. vku jsou cisterciáci u nás po výtce obHbeným ádem
vznešené spolenosti feudální. Ve vznikajících m.stech nebylo

ovšem jejich pole; tam v kruhu mšanské spolenosti vítzily

nové ády žebravé, k širokým vrstvám se obracející bosáci fran-

tiškánští a dominikáni, kterým nebylo dovoleno pijímati statk
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nemovitých a jimž proto stailo, postavili-li v mst konvent

a vtší kostel pro horlivou innost kazatelskou, kterou veškeré

religiosit 13. vku vtiskali nový rys. Pro vznešenou spolenost,

smývající híchy nejradji bohatými dary a okázalou . štdrostí

ped Bohem se lesknoucí, byli tito ,,chudí bratí" asi jen tím,

ím jí byli \- 16. vku špina\'í kapucíni; vznešený pán se k nim

sice obracel s patrnou úctou, ale jen výjimkou, hledaje denní

styk svj spíše u uhlazenjší a rovnž ješt módní ehole sv.

Bernarda, jehož neobyejná svatost podle slov Hartliba z Dubne
„celou církví rozhoela." Klášter po kláštee vzniká cisterciákm

v zemích eských štdrostí královou i velmožskou ; k starším, jako

byl Sedlec, Plasy, Hradišt, Pomuk a Sv. Pole, pistupují v 13. vku
Velehrad, Osek, Zdar, Tišnov, Oslavany, Vyzovice, Pohled, Vyšší

Brod, Zlatá Koruna a konen klášter Václavv, Zbraslav, kon-

venty skoro vesms bohaté nadané a úelnou správou na statcích

mohutnjící.

ád cisterciácký šíil se zde práv v šastné dob rychlého

bohatnutí zem a dovedl peúeln užíti i velikého ruchu koloni-

saního. Jednotlivé jeho domy, jako na píklad Vyšší Brod nebo

Zlatá Koruna, získaly v pohraniních okresech hotová knížectví.

Ale i na pd starého osídlení vidíme, jak cistercské kláštery ne-

únavnými smnami a trhy ucelují svá panství, rostoucí hojn
i zbožnými odkazy ; a kdyby prameny naše nám dovolily vkresliti

veškeren nemovitý majetek ádu na poátku 14. vku na mapu
zemí eských, vidli bychom jasn, jak cisterciácké državy jako

mnohoramenný polyp prorstají nejrozlinjšími kraji a zabírají

neobyejn veliký díl zem.
O bohatství klášter svdí nám výmluvn i náhodné zpiárvy,

jako zmínka, že pi neúrod píce jediné Zbraslavi pohynulo v krátké

dob pes tisíc ovec, nebo že nepítel odvedl ze zboží sedleckého

rázem do sta koní a že ješt zbylo pro lupy pozdjší. Statky

eských klášter cistercských ležely nkdy i mimo zemi: tak

mívají cenné vinice v Rakousích a nkteré, jako velehradský,

dchody i v Polsku, a pochopíme, pro se na píklad ujal tak rj'chle

název kláštera zlatokorunského místo pvodní Svaté Koruny.

Jest ostatn také známo, že ád více nežli ády jiné dbal ve

vlastní režii o rozkvt hospodáský na svých dvorcích, grangiemi

nazývanjxh. V Praze pak a v jiných mstech konventy mly
nejen dvorce a hospitia, nýbrž domy a mlýny na úrok v}'sazené.
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O jejichž šosovní povinnost asto svádly spory se správou

mstskou, svých výsad a immunit tvrd se dovolávajíce.

Kláštery druhých eholí byly ovšem rovnž bohaté; ád
"benediktinský a jeho starší odnože mly v echách slušná zboží,

ale pomry jejich byly pece jiné. U nich platila nejen stabilitas

loci, poutající leny trvale k uritým konventm a psobící, že

kláštery rychle srstaly se svým nejbližším okolím, nýbrž starší

ehole nemly pedevším té vnitní vzájemné spiatosti, jako domy
cistercské. Jejich vzájemná souvislost byla spíše jen genetická,

nikoliv hospodáská ; každý bral se svou cestou a tebas pi
zaátcích první osada bývala cizího pvodu, nabýval v dalších

generacích domácí živel pece pevahu, takže kláštery ty se

snadno poešovaly.

Toho u cisterciák nebylo .i) ád sv. Bernarda byl ze-

jména i v tom pravzorem ádu jesuitského, že dosáhl první

zcela pevné organisace celkové, tvoící z rozlehlé sít mateských

a filiálních konvent, všude v Evrop ve skupiny t. zv. vikarií

seadných, vskutku jediné tleso, pevn ulenné a spiaté zá-

vaznou návštvou roních generálních kongregací v Citeaux.

Kongregace ty podrobují svému soudu sebe menší zmnu
majetku ádového a ruší trhy nevýhodné, jako se stalo na píklad

r. 1306 pi prodeji nkterých zboží velehradských opatem Jindi-

chem. Kapituly ty sesazují také opaty, kteí se neosvdili, nebo

je pevádjí jinam, dbajíce dsledn i toho, aby kláštery ádové
nevznikaly píliš tsn vedle sebe, nýbrž v provinciích byly úeln
rozsazeny ; udržují vzájemné vdomí celku i tím, že na piíklad

za celý ád, a ležely jeho statky kdekoliv, smlouvají se stolicí

apoštolskou sumární výkupné z desátk kížových, vymáhajíce

pi tom znova a znova exempce ze závazk dioecesánních k malé

radosti jednotlivých biskup a svtského kléru vbec. Kongregace

1) Totéž platí ovšem i o premonstrátech, kteí však v zemích našich

pece nedosáhli tak znamenitého významu. V 12. vku, když župan Jií

jim zakládal klášter v Milevsku a Hroznatá v Teplé, když vytlaovali

starší ehole z Želiva nebo moravského Hradišt, zdálo se sice, že družina

sv. Norberta pedstihne šedivé bratry cistercské v závodní o píze vzne-

šené spolenosti, a Jarloch Milevský mohl oba idy srovnávati se sluncem

a msícem, zemi eskou novým jasem zbožnosti zalévajícími. Ale v 13. sto-

letí cisterciáci dovedli pedstihnout své soutžníky zcela podstatn a za-

stínili je nepochybn.
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a visitátori peují vdom o to, aby jednotlivé kláštery pílišným

splýváním se svým okolím zájmu celku nebyly odcizeny. Cistercský

ád byl zkrátka prvním ádem velikého, jednotného hlediska

a proto v dob kvtu svého mocí evropskou, nedopouštjící, aby

lenové její toho zapomínali a v mialých zájmech místních utonuli.

Vidíme, že zvlášt schopní mniši jsou posouváni z jednoho kláštera

do druhého, rozdlení jmní klášterního na díl opatv a podíly

konventuál, vedoucí asto u starších klášter k tuhým sporm,

rovnž ucistercských není; opat vládne jmním veškerým a pevor

jest jen jeho poboníkem, a vedlo-li rostoucí bohatství také tu

k setení písného drazu na odíkavost tch, kteí se pvodn
zvali ,,pauperes Christi" a byli ve v-ci té vlastn pedchdci ád
že hravých, nevedlo aspo k zmenšení celkové moci ádu, nýbrž

naopak k jejímu zesílení.

Proto ád cistercský v 13. století v kruzích feudálních psobil

s úspchem daleko vtším, než ády starší, zachovávaje pi tom

dsledn svj internacionální, cizinecký ráz. U nás byl ráz ten

ovšem pevážn nmecký, nebo románských len do ech pe-

sazených, a i tací tu bývali, až z Burgundska a Francie povolaní,

nebylo nikdy mnoho; za to však tu mli rodáci z nejrznjších

kraj íše nmecké naprostou pevahu nad pírstkem \'yšlým

z domácí, eské pdy a pomr ten potrval velmi dlouho vlivem

stálého a intensivního styku eských konvent s nmeckými ma-

teskými domy, jako byly Waldasssy nebo Ebrach. Stále noví

lenové picházejí z íše do eských klášter, z nichž máme první

po nmeku v echách psané listiny
;
proto ve 14. vku íkalo se zde

obecn cisterciákm ,,rýnští mniši" a Karel IV. byl ješt roku 1348

nucen hrozbami na generálním opatu v Citeaux vymáhati toho,

aby ád rodilých ech z kruhu svého nevyluoval. teme-li

v dob Václava II. jména tehdejších opat cistercských, slyšíme

veskrze t^-pické nmecké názvy: vedle Heydenreicha Sedleckého

stojí osecký opat Gerwik, pomcky Ingebrand, velehradský

Konrád, ždáský Arnold, vyzovický Walter (klášter \yzovický

býval v 13. vku podle zakladatele zván také smilenheimským)

,

tedy vesms jména, proti nimž nelze v dob té v ad opat
cistercských v Cechách postaviti ani jediného jména eského

zvuku, kdežto o nemnohých opatech jiných, nesoucích jména

bezbarvá, víme odjinud, že byli rovnž Nmci, jako Ota Zbraslav-

ský, rozený Durynec. A také v seznamu mnich, vyslaných
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k prvnímu založení do Zbraslav, nesetkáváme se ani s jediným

jménem eským.
Taková pevn spiatá skupina klášter, ohromným majetkem

vládnoucí a universálním hlediskem ízená, byla ovšem v zemích

eských mocí samostatnou a velikou. Byla sice vi evnivosti

soused i ostatního duchovenstva více než druzí odkázána na
ochranu koruny, ale mohla jí naopak prokazovati podstatné

služby proti vzdorným živlm. Již Pemysl II. to pochopil,

jak ukazuje zejména založení Zlaté Koruny práv uprosted ne-

bezpen se ucelující moci Vítkovc, a u syna jeho nebyla to

zajisté jen láska k duchovním darm šedivých mnich, že pilnul

tak oddan k jejich eholi. Jest význané, že ve chvíli, kdy se

odhodlal zmniti ráz své vlády povoláním Arnolda Bamberského
roku 1290, práv cistercský opat Dtich jeho jménem s biskupem

wjednával.

Dtich byl ovšem opatem ve Waldsassích, ted3^ kláštee

vlastn bavorském ; ale klášter ten ml i v západním cípu Cech

nemalé statky a jakožto mateský klášter kláštera sedleckého

a oseckého ml u všech eských cisterciák veliký vliv.i) Opat

Dtich býval na dvoe Václavov i potom astým hostem a

rádcem ve vcech dležitých, dle se o vliv ten pedevším s opatem

sedleckým Heidenreichem.

Tento Heidenreich pak byl osoba vskutku zajímavá, s níž

se ješt asto setkáme. Pocházeje ze severních Nmec, tedy

pvodem Sasík, pijal správu kláštera sedleckého roku 1282 v dob
nejhroznjšího zpustošení statk, kdy i v bohatém konventu se

hladovlo, a šlo pedevším o to, aby obratný správce rány zhojil.

Takovým se Heidenreich skuten osvdil a výsledky jeho správy

byly tak skvlé, že posunuly Sedlec v následujících desítiletích

bohatstvím na první místo mezi kláštery eskými vbec. ,,Bh
otevel mu ruku své štdrosti a zaplavil role jeho nadbytkem
hojnosti", napsal o tom se zbožným obdivem kroniká. V pozadí

zázraku trel ovšem stíbrný kužel Kutné Hory, kde ml klášter

rozsáhlé pozemky a stará práva, která po otevení neobyejného

bohatství rudných couk umožnila Heidenreichovi, že obratnou

rukou mohl požehnání hor mniti v statky skupované v dalekém

^) Jest známo, na píklad, že Dtichovu nástupci vnoval Petr

Žitavský první knihu své kroniky.

Su sta, Dv5 knihy íeských djin I. 16
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okolí a iiiniti nadto klášter svj, jak ješt uvidíme, hotovou

bankou, otevírající druhdy úvr s\] i králi i šlecht. Tento prak-

tický organisátor, honný finanník a horlivý bojovník za moc
svého rádu stává se spolu s Dtichem Waldsaským pravou rukou

mladého krále, který jej nkdy zve i v listinách ,,svým milým
kmotrem"; on w^mohl, a ne bez prtah a obtíží, na Václavovi,

že k sláv jména svého a na pamt \^svobození ze zrádného

úkladu pán Závišova a jeho panských spojenc založil nový
klášter istercský, ale nikde v daleké pustin, jako Pemysl II.,

nýbrž pímo ped branami pražskými, takka v dosahu ruky,

na Zbraslavi, takže mocný ád touto obratnou volbou místa

k sob pipoutal stykem takka denním zbožného krále, nemilu-

jícího píliš dlouhé potulky šírým krajem.

Vidli jsm.e již, ím byla Zbraslav Václavovi, a k tomu pispla
zajisté i volba vhodného opata, durynského rodáka Konráda,

ueného theologa, ale pi tom nadaného i vynikajícího bystro-

zrakem pro vci tohoto svta, rozeného dvoana a diplomata.

Konrád stává se vedle Dticha a Heidenreicha králi rádcem

denním a naprosto intimním, bez nhož prý, aspo podle kroniky

zbraslavské, král takka žíti nemohl, svuje mu bez rozdílu

veškeré své starosti a vládní záležitosti a užívaje ho k dležitým

poselstvím i za hranice zem. Trojice opat cistercských, z nichž

ani jeden nebyl synem království, stojí tedy králi vytrvale po

boku, tvoíc tak význanou skupinu mezi duchovními rádci a stát-

níky, vtšinou rovnž cizinci, kteí Václava obklopují.

Než tím cizí živel v okolí Václavov nebyl nikterak \Terpán,
i kdybychom zcela pominuli nmecké rýmovníky nebo jiné dvoany
menší váhy, které lesklý dvr králv k sob lákal. Vidíme totiž,

že král od té chvíle, co pekonal zradu Falkenšte j novu, v nej-

vážnjších záležitostech státních neváhal se opírati i o neton-

surované cizince.

Pedevším o zkušené váleníky cizí. Již vzpouru Vítkovou

roku 1290 zdolal jen pomocí branných sil nmeckých, které

mu pivedl švakr Rudolf Habsburský a bamberský biskup. Ne-

malá skupina pán švábských a franckých prodlévala tehdy se

svými houfci v echách, pánové známých jmen, jako Eberhard

Truchsess z Waldburka, Hillprand maršálek z Papenheimu, Al-

brecht hrab z Hohenberka a druhý píbuzný ímského krále.
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švábský Rudolf z vedlejší vtve habsburské, Jindich z Bams-
wage a jiní, které slib štdrého žoldu do eských služeb pivedl.

Nebylo v tom ovšem nic nového a neobvyklého. Nmecko,
nemajíc pevné vlády ústední a jasných cíl národních, jež by
pekypující a pirozenou bojovnost germánskou svádly v jednotné

eišt, bylo již v 13. století zbrojnicí zemí okolních. Tak již

z 13. století slyšíme z Francie, pyšné na pokroky svého státního

ucelení, pohrdlivévysméšky o tom, jak prý lze v Nmcích kohokoliv

penzi koupiti. Stejn na jih do Itálie jako na západ do Francie

nebo na východ do zemí slovanských putují tehdy za žold rok co

rok v nové, tžké zbroji vetší nebo menší hlouky rytíského

proletariátu, vedené zpravidla nkterým urozeným kondottierem,

aby prodávaly cizím pánm svou dovednost lytíského boje,

zdokonalenou hlavn v Švábsku a Porýnsku podle vzor francouz-

ských a velmi obávanou. C eské stíbro mlo na žoldnéském trhu

v Nmcích stejn dobrý zvuk jako sterlinky anglických král
nebo turnosy Kapetovc, a již Pemysl II. doploval voje své

asto takovými etami cizích ,,železných pán". Václav následoval

jen jeho píkladu, když po veškerou dobu vlády své na výpravy

válené najímal houfy z íše, vedené asto i knížaty tak vzne-

šeného jména, jako byli mladí vévodové dolnobavorští.

V pípadech tch bývaly uzavírány s hrabcími nebo kní-

cími hejtmany pípadné smlouvy o výši žoldu za stanovený

poet rytíských kopí, ureny pedem náhrady za možné ztráty

koní, zbroje a života a dávány na zachování smlouvy námezdní

pevné záruky, asto i zástavou nemovitostí. Ale Václavovi II.

nešlo jen o doasné výpravy ; chtl vládu svou opíti aspo z ásti

o trvalejší pomoc nkterých pán cizích, jejichž otužilé a bez-

ohledné družiny by byly výstrahou každému vnitnímu hnutí.

Tak se dovídáme, že roku 1290 pijal do svých služeb francké

pány, s nimiž se v událostech eských ješt nkolikráte potkáme,

Dietegena a Waltra, hrabata z Castellu, spojence biskupa bam-
berského, kterým svil dležitý pohraniní hrad Kladsko, a to,

jak štýrský kroniká výslovn praví, ,,den Beheim ze tratze,

den er niht mohte wol getroun." Souasn však vidíme, že koupil

od Albrechta ,hrabte z Hohenberka, za 400 hiven hrad Weiseneck

v Breisgovsku, ale vrátil jej hrabti ihned zpt jako eské léno,

kterážto právní transakce zajisté nemla cíle jiného, než získati

:švábského pána do trvalých služeb eských, v nichž o nkolik
16*
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let pozdji nalézáme ješt druhého pána z Hohenberku. Šlo tedy

patrné o postup podobný, s jakým se potkáváme i pozdji, tebas

v 16. vku, když králové francouzští i španlští, vyplácejíce

osvdeným kapitánm a íšským knížatm nmeckým po léta

t. zv. pense, si zajištovali tak pro potebu válenou trvalou oporu

a záruku rychlého verbování na landsknechtském a rejtharském

trhu v íši.

Jmenovaní páni z Castellu nevládli ovšem na Kladsku píliš

dlouho; opustili Cechy, a to ne po dobrém, spolu se svým bam-

berským patronem, ale pozdji nalézáme v Kladsku zase purkrabím

cizího dvrníka králova, který se zove Konrádem Porýnským

a nebyl jist jediným nmeckým pánem ve vojenský^ch službách

Václavových.

Nmetí rytíi v družin panovník eských bývali ovšem

ode dávna zjev astý, tebas že se tu snad nikdy nevzmohli

tak, jako v souvkém Polsku, kde knížata piastovská byla na-

mnoze obklopena etnými družinami pán z Nmec pivolaných,

kteí, a stiháni prudce žárlivostí domácích velmož, nkdy takka
vládli údlem a tvoili zed mezi knížetem a jeho lidem. Než nešlo

jen o služby vojenské. Pi Václavovi II. vidíme nmecké pány
svtské i na nejvýznanjších místech dvorské správy a to ze-

jména v úad podkomcském, jehož zvláštní dležitosti a dosahu

je teba se zde nkolika slovy dotknouti.

Podkomoí^) za posledních Pemyslovc býv^al jak v echách,

tak na Morav osoba mezi dvorskými hodnostái zvlášt mocná ;

v odborné literatue mluvívá se o nm ovšem pedevším jako

o finanním ministru královském, vskutku však jeho úkoly se

neobmezovaly nikterak na otázky finanní, nýbrž nejlépe bychom
jej oznaili asi jako všemocného ministra pro královské ,, do-

minium speciále". Kdežto ostatní hodnostái dvorští, jako nejvyšší

1) V listinách souvkých nebývá ovšem vždj' správn oznaován
jakožto „subcamerarius" ; jmenuje se asto s nepesností stedovku vlastní

prost ..camerarius", takže lze jej nkdy másti s nejvyšším komorníkem,

jako se stalo Loserthovi prá^^ pi Purkartovi Magdeburském v pedmluv
k vydání formuláe Svatopavelského. Ostatn zdá se, že ješt v první

polovici 13. vku vedle „velikého" komorníka, který býval druhdy hotovým
majordomem dvora královského, psobívalo souasn teba nkolik pod-

komoí a že teprve doba Pemysla II. pinesla pevné rozlišení úadu pod^

komoského, jediné osob .svovaného, od funkce nejvyššího komorníka,

poveného zejména dležitým iikolem pi novém soud zemském.
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komorník, maršálek, sudí a purkrabí mají své význané pravomoci

a zvykem pevn vytené obory psobení, takže se znenáhla jeví

spíše plnomocníky zemské obce než krále samého, a zatím co

nkteré jiné hodnosti dvorské, jako úad nejvyššího íšníka,

stolníka, meníka a podobné, nenabyvše takové juridikce, scvrkají

se v pouhé dobe dotované sinekury, stává se na sklonku doby
pemyslovské podkomoí vlastním pomocníkem královým ve všech

vcech, kde panovník není poután zemským právem. Tehdy ani

úad soudce dvorského ani hofmistra nebyl ješt vyvinut, a proto

svuje král nejastji práv podlcomoímu jakožto svému ,,vikái"

slyšení pí, jež vyal z moci soud beneficiárních a vyhradil

svému rozhodnutí
;
podkomoí jest zárove vrchním soudcem

stavu mstského, k nmuž se nejen královská, nýbrž nkdy i pod-

danská msta rozliných vrchností obracej í,i) má vrchní dozor

nad villikacemi komorními i zbožím duchovním, soudní moc ve

sporech o minci a urburu a k tomu všemu ovšem i péi o složitou

správu finanní, o jejímž rázu ješt promluvíme a která zejména

žádala jak odborné rutiny tak namnoze i toho, aby podkomoí
svým osobním jmním a úvrem kryl, kdykoliv bylo teba,

okamžité schodky královské pokladnice.

Byl to tedy úad nesnadný, a pes to vidíme, že býval cílem

žádostiv^osti mnohých, poskytuje nejen nevšední vliv pi dvoe,

nýbrž patrn i píležitost ke znaným ziskm. asto ovšem asi

i ziskm nenáležitým. Není nic význanjšího, než, že dva pod-

komoí Václavovi domácího pvodu, Zbislav z Teboun roku 1291

a Tas z Vizmburka roku 1304, zahynuli rukou vražednou, protože

zneužívali úadu k nespravedlivému vydírání. Ale i ádné zisky

hodnosti podkomoské jist nebyly malé. _]iž z pokut sou'dních

z mst i villikací mu plynul znaný podíl a nadto býval úad
spojen i s držením nkterých dchod župnich. Tak víme, že

moravský podkomoí míval zpravidla jakožto léno služební nkterý
z pedních hrad zemských, Veveí nebo jiný.

Proto nebýval úad ten, jak se zdá, svován z holé milosti

a dvry, nýbrž takka vydražován. Aspo máme zachovánu

listinu, podle níž Václav II. za roní nájem ve tyech lhtách

^) Postavení nkterých mst vrchnostem poddaných ve smru tom
osvthije význan listina Václava II. pro Horažovice z roku 1293.
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splatný 1) svuje na dobu jednoho roku „officium et curam ca-

mere nostre totius per Moraviam et subcamerariam dignitatem"

nejmenovanému pánovi, dávaje mu plnou moc souditi pe mst
markrabských ,,a všechny jiné, jež dotud podkomoím moravským
po zvyku slušn i spravedliv píslušely, s výjimkou pí velikých,

vyhrazených osobnímu slyšení a soudu královskému". Smlouva
mimo to spojuje s úadem výslovn užívání kteréhosi hradu a

zboží královského se všemi dchody, kteréžto zboží té doby prý

sice bylo kterémusi jinému pánovi zastaveno, ale mlo býti do

nejbližšího terminu úroného ze zástaw vyproštno s výslovnou

podmínkou, že, nestane-li se tak, nový podkomoí smí ušlý úrok

sraziti se svého nájmu.

Postavení podkomoího na Morav, zvaného tu na rozdíl od

komorník provinciálních zpravidla prost ,,camerarius Mora-

viae", bylo ovšem podstatn jiného rázu než postavení stejno-

jmenného hodnostáe v Cechách. Nebo král prodléval na Morav
zpravidla krateji než v Cechách ; ml tu sice také dvorské hodno-

stáe, jako stolníka, íšníka, maršálka a jiné, jejichž hodnost

hledla k celému markrabství, ale význam jejich byl, jak se zdá,

pece nevalný a hejtmana zemského j akožto vrchního plnomocníka

králova v dob pemyslovské vskutku ješt nebývalo, leda opou-

štl-li panovník na delší dobu zem eské vbec, jako se stalo

roku 1298 pi jízd Václavov do Míšn a Norimberka. Na Morav
se nevžil také jednotný soud zemský tak jako v Cechách, tebas

cuda olomucká získala jakési prvenství; život veejný se tu

poutal s vtší setrvaností v rámec bývalých údl a proto v ne-

pítomnosti králov hájí pedevším podkomoí zájmu celého

markrabství a representuje vládu ústední.

Podkomoí v Cechách naproti tomu, jsa stále v osobním

doteku s králem, stává se pedevším vlivným lenem jeho dvrné
rady a jaksi jeho pravou rukou. Uvdomíme-li si tedy to vše,

pochopíme, jak význanou stránkou vlády Václavovy bylo, že

úad podkomoský s oblibou ponechával cizincm. Zprávy naše

o tom z Mora\y jsou ovšem nadmíru kusé a víme jen, že na sklonku

devadesátých let komoru tam spravoval, nevíme jak dlouho.

^) Jak drahý ten nájem vskutku byl, toho se z listiny bezpen ne-

dovídáme; je zachována jen v t. zv. formulái Zdenka z Tebíe, kde

jména i ísla jsou tém veskrze fiktivní.
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nmecký pán, Albrecht z Nonecken, ale o Cechách jsme zpraveni

lépe. Tam bezprostedn po pádu Závišov se vystídali v hodnosti

podkomoské v krátce dva páni domácílio pvodu, Beneš z Var-

temberka a Zbislav z Teboun, ale potom déle desíti let bez pe-

tržení ml tu X rukou správu komorní cizinec, Purkart z rodu

purkrabí magdeburských, který ve službách Václava II. dospl

vbec veliké vážnosti a vlivu, jak to dokazují zejm zejména

zbytky jeho úední registratury ve formulái zachované.

Pocházeje z rodiny vznešených dynast dolnonmeckých, po-

tomk Viprechta Groiského, prodal sice pan Purkart purkrabství

magdeburské hned roku 1269 vévodm saským, zachoval však

aspo titul a mocné styky. Jeho stejnojmenný synovec dosáhl

arcibiskupství magdeburského a Purkart sám, který pišel do Cech

patrn v prvodu Arnolda Bamberského, nabyl dvry Václavovy

tou mrou, že mu po násilné smrti Zbislavov roku 1291 svil
úad podkomoský a ponechal jej v nm po drahná léta, jak

se zdá, až do roku 1303, kdy zmnné pomry politické a ne-

odvratná srážka s králem ímským vedly k odstoupení Purkartovu.

Hovl tedy vznesen}/ cizinec, nmeckými pomocníky obklopený,
i)

pi správ komorní Václavovi II. lépe než kterýkoliv z pán
domácích a uvidíme ješt, že po krátkém úadování Tasa z Vizm-

burka k hodnosti podkomoské znova povolal cizince a to vlašského

finanníka.

Zdrželi jsme se snad až k únav v této galerii postav, oživu-

jících dvr Václava II., ale bylo tak nutno; nebo ti všichni,

cizí diplomaté a námezdníci, nmetí opate a uení preláti, nebyli

jen spoleností dvorskou, zvyšující lesk králv a hovící jeho

osobním zálibám, nýbrž mli podstatný vliv na vládu Václavovu,

tvoíce jaksi hlavní protiváhu domácímu panstvu. A jejich vliv

vzrostl tím více, že nebyli pouhým hloukem nazdabh sezvaných

hostí, vmíšených do neklidného ruchu velikého dvora, nýbrž

vtšinou pevn pimknuti ku králi trvalým pomrem služebným.

Skutenost ta dávala vlád Václavov význané zabarvení.

V pozdjších dvorských ádech knížat nmeckých se rozlišuje

dvoanstvo astji na ,,
gemách" a ,,kammer". Prvním oznaením

se rozumly komnaty, v nichž kníže vládne takka v dohledu

^) Ze sekretá Purkartových zval se jeden Bosscheffer, druhý

Hermann, oba byli patrn Nmci.
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všech, kdož ke dvoru mají pístup, jsa obklopen rušným kruhem
hrabat, pán, velmož ,,oder wer sie da seien". Do komory však

mají pístup jen nkteí, najm ti, ,,die dem frste in die kammer
geschworen haben". Tam ustupuje feudální hlunost tišší práv-

nické úvaze a písaské dkladnosti, Temperament jednotlivých

panovník pak rozhodoval o tom, zda vtší váha píslušela kom-
nat nebo komoe.

U Václava II. vítzila rozhodn komora. V kroužku lysých

hlav chytrých knží, diplomat a právník bylo nervosnímu králi

patrn volnji, než v audienní síni, zaplavené pívalem hluících

žadatel, a Dalimil nám zachytil asi vrn netrplivé gesto, s nímž

Václav II. odtud unikával spšnji, než dopouštly staré tradice.

Ale pi tom kroužek rádc v ústraní na krále ekajících nebyl

již spoleností nkolika velmožných milc, jako u Václava I.;

bylo to skuten kollegium vládní, služebnou písahou spiaté.

Na dvoe Václava II. se vbec mnoho písahalo. Každý ,,no-

tarius," vstupující do kanceláe, písahal, že bude vrn sloužiti a že

z úadu nevynese žádného tajemství, nýbrž naopak oznámí vŠe, co

by bylo namíeno proti prospchu a cti králov ; byl nadto vázán

k sepsání vlastnoruního reversu o tom, zpeetného biskupem

a proboštem pražským. Villikové, ujímající se nájmu nkterého

zboží královského, písahali ,,in curia"
;
písahali tam i notáové

veejní, podrobivše se zkoušce ped komisí královskou, jak toho

žádala konstituce o ádu jejich králem vydaná, i lékai, kteí

chtli u dvora dosáhnouti ,,licentiam exercendi artem^medicinae".

Není tedy divu, slyšíme-li, že probošt Bernard Kamenecký,

vstupuje do služeb Václavo\ých, byl nucen zavázati se ,,daz er

sinen rat swúere". Již to, že mnozí z rádc králových nebyli

k nmu poutáni pirozeným závazkem poddanským, vedlo pi-

rozen k takovému opatení, mlo-li se jim, cizincm a pouhým
hostem v zemi, také dostati významného názvu ,,familiaris et

consiliarius noster". Tak vznikl v rámci dvora nevaln etný sbor

zvláštních dvrník a pomocník králových, písežná rada, jaká

ostatn tehdy i leckde jinde vzniká pedevším proto, že starý,

prostý zpsob panování již nestail no\'ým úkolm správním,

a dob, žádající vbec intensivnjšího vládnutí.

Nebylo to ovšem ješt skutené ministerstvo kabinetní, nebo
rozdlení jednotlivých resort zstávalo v nesmlých poátcích

a bylo stále kižováno pidlováním jednotlivých pípad podle
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nálady a náhody tomu onomu rádci. Ale král ml v komorní

rad aspo stálý sbor muž litern vzdlaných a vcí státních

prakticky zkušených, vázaných písahou zájmu jeho hájiti, a mohl

pomocí jejich vládnouti daleko soustavnji a draznji, než spo-

léhal-li se jen na neukáznný a stále se stídající shluk dvoan
a skupinu nejvyšších beneficiár dvorských, žárliv stehoucích

svou tradicionální pravomoc podružnou. Vi tmto služebníkm

korunním staršího rázu, feudálním duchem naplnným, repre-

sentuje písežná rada a k ní se družící personál namnoze jakousi

,,ecclesia militans" nového, potebou opravdového odbornictví

doteného názoru na panování.

Trosky vzájemné korrespondence nkterých rádc Václa-

vových, zachované zejména ve formulái Svatopavelském, dovolují

nám aspo ponkud nahlédnouti do tohoto kroužku, v nmž
vedle cizích dvrník, jako byl zpovdník Heman, Petr z Aspeltu

nebo pan Purkart z Magdeburka, nabyl z domácích pán eských

vlivu pedevším pan Hynek z Dub pirozenou obratností svou

a dvtipem, který mu vynesl tak málo píznivou karakteristiku

se strany žárlivých cisteciák zbraslavských.

S písežnou radou v tsném spojení byla ovšem i kancelá

královská se svými právnicky a literárn vzdlanými protonotái

a diktátory, jimž Václav II. vnoval znaný zájem osobní, a pak

i komora v užším slova smyslu, totiž kancelá úetní; ta vedla

,,rationes regis", poty i o dchodech a vydáních panovníkových,

již roku 1283 pipomínané, a její hlavou byl podkomoí.

Písežná rada, kancelá a komora tvoily tedy význané
ovzduší, v nmž lepší byrokratický poádek si razil cestu ; skupina

muž nejrznjšího pvodu, jen na králi tsn závislých, nabyla

znaného vlivu na státní správu, naplujíc ji novým duchem

písaské pesnosti. A v ovzduší tom nutno hledati také tžisko

panovnické innosti Václavovy, kterou neprávem ada badatel

posuzovala tak, jako by mladý král byl býval loutkou v rukou

nkolika ministr a snad pouhým ,,roi faineant", kterým postupn

vládli Závis, Arnold Bamberský, Bernard Kamenecký a Petr

z Aspeltu.

Pozornjší etba pramen nám vc ukazuje ve svtle nadobro

jiném. Václav pál intimním rádcm svým jist znaného vlivu

a spoléhal se na n hodn, ale dovedl je také náležit držeti v míe,

nepodléhaje nikterak vždy a ve všem jejich nátlaku, takže jim



250

druhdy nebývalo snadno, dovésti jej tam, kam sami chtli. Zpo-

vdník Heman píše na píklad roku 1294 v dvrném list pamt
Purkartovi z Magdeburk a, že král se zdráhá ratifikovati hotovou

již úmluvu s Oldichem z Hradce a že jest teba, aby také Hynek
z Dube se pokusil o to, zda by se jeho vlivu nepodailo pekonati

odpor. Byl tedy pan Hynek vskutku nemalé váhy u krále, ale

pes to vidíme, že Václavovi neušly jeho nkteré slabosti, zejména

zištnost, s níž vlÍAai svého užíval a nkdy patrn i zneužíval. Když

kdysi vymohl Žitavským audienci u krále a za n se píliš horliv

pimlouval, otázal se Václav s úsmvem mšan pímo: ,,Waz

habt ir gegeben.dem von der Duben, daz er euer wort redt?"

a zvdl, že to byl postav jemného sukna, kterým prosebníci

vymohli na mocném rádci, aby se stal jejich ,,vbrreder". Podle

názoru doby takový zdvoilý úplatek nebyl jist hroznou vcí,

ale Václav neopomenul pece napomenouti mšan^^ aby podruhé

bez podobných oklik pímo k nmu se obraceli.

V tako\3'7ch otázkách, týkajících se dležitých mst králov-

ských, král \njbec neopomíjel kontrolovati a pípadn i pokárati

své nejbližší rádce; tak utržil si podkomoí Purkart ízný ,,nos"

za málo spolehlivé opatení královského rozkazu v jakési sporné

vci pražského patricia Fridlina Baiera a nepochybnou dtku
pro neplechy, které pod jeho záštitou ztropila vládnoucí strana

patricijská v Budjovicích. Ani opate cisterští, u zbožného krále

tak mocní, nebývali si vždy jisti dosahem svého vlivu: nedatovaný

dopis pán Purkartv nám ukazuje na píklad, jak hledali vše-

možné pomoci, aby odvrátili krále od zízení nové t^/rze v Chocni,

která se jim z ohledu na blízké statky ádové jevila nepohodlnou,

a zdá se, že ani tak nedosáhli svého cíle.

Rozliné tyto episody, jen šastnou náhodou zachované, ne-

ukazují nám tedy naprosto, že by král bjd bezmocný slaboch,

ovládaný brzy tím brzy oním oblíbencem. Pozorovateli neza-

svcenému a jen zevní tvánosti si všímajícímu, jako byl Dalimil,

jevil se král, zídka na veejném soud zasedající a asto rádci

svými zastupovaný, ovšem panovníkem lenivým a mdlým, ale

kdo stáli blíže, vdli, že Václav nelhal, tvrdil-li o sob, že ,,mnohé

noci tráví beze spánku péí o království" a že ho ,,Bohem svená
vláda nad tolika lidem denn tak mnohonásob tiskne starostmi^

až jimi jest zmítán jako list ve vichici". Václav vládl vskutku

jinak než jeho slavný otec, ale nevládl mén pevn, nýbrž jen jinými



251

schopnostmi i novými prostedky a ani jeho panovnická pýcha

nebyla patrn menší.

Jak známo, králové, spravující íši se zálibou a pílí ze závtí
svého kabinetu a pevn obklopení dvrnými spolupracovníky, mí-

vají zvlášt vypiaté vdomí o svém úkolu i o své moci. Z doby nové

by stailo jmenovati Filipa II. Španlského nebo Ludvíka XIV.,

ale jest tu píklad Václavu II. daleko bližší. Bylo-li možno pi
Pemyslovi II. vzpomínati na rytíského souvkovce, rovnž na

tažení tragicky zahynulého, krále francouzského Ludvíka IX. —
a vrátíme se k podobnostem, jejich znova, až budeme hovoit

o vcech polských — ,vtírá se pi Václavu II. srovnání s vnukem
tohoto svatého krále, Filipem IV., a to tím více, že zápas proti

ímu a Habsburkm, jak rovnž ješt uvidíme, vskutku oba

svedl na chvíli ke spolenému postupu a vzájemné alianci.

Zevní podobnosti mezi Václavem a Filipem ovšem nebylo.

Vedle urostlého krasavce, jehož pochlebníci zvali Filipem Sliným,

jevil se neduživý Pemyslo\^ec jist nevzhledným a také citové

nálady obou král se rozbíhaly patrn rzným smrem. Ale

po mnohých jiných stránkách zní tu souzvuk. Také francouzský

král byl lovk v jádru ner^^tíský; všude v Evrop zpívali po-

smvákové o tom, jak se prý s bázní a nechutí oblékal do tžké
zbroje, byv donucen osobn táhnouti do Flander, a jak plativ
se pi tom dával v ochranu mnich i svatých ostatk. Vtšin
souvkovc zstával i ón, podobn jako Václav II., zjevem zá-

hadným, sfingou halící se v zášeí poradních komor ; také o nm
se trousily povsti, že jest pouhou loutkou v rukou lstivých rádc,

a povsti ty matou ješt podnes djepisce. Filip IV. neml na

dvoe svém ovšem tolik duchovních ani neml uených zálibí

Václavových, ale tím, ím byli eskému králi chytí kanonisté nebo

duchovní diplomaté rázu Petra z Aspeltu, bývali králi francouz-

skému obratní ,,legisté", právnicky vyškolení rádcové rytíského

nebo mšanského pvodu, kteí se v jeho osobním conseillu stali

velmožné íeudalit mocnou protiváhou, hájíce žárliv zájm ko-

runních na venek i uvnit íše. V povýšencích tch, na které praví

Francouzové pohlíželi jako na nevítané cizince, ježto vtšina jich

pocházela z oblasti jazyka provencského, a v nichž Paíž poznala

první z jihu picházející snaživce, monarchie Kapetovc nabyla

první byrokracie, které úad králem svený nebyl již doasnými
ochotnickým výkonem ani služebním lénem, jako feudálním vel-
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možm, nýbrž životním povoláním. Sklony královy, smující

k smlému šíení moci francouzské na úkor slabších a znesvá-

ených soused, nalézají v nich lstivé a bezohledné nástroje,

a z jejich kruhu za Filipa IV. vyrstá ve Francii vbec nový názor

na stát, mocn dotený absolutistickými hesly pozdního staro-

vku, který si t\Tzením, že ,,král jest císaem ve svém krá-

lovství", zájištuje veškeré výhody piítané uenou jurisprudencí

moci císaské, aby mohl pak všechnu sílu národa pevn upoutati

do služeb monarchie.

Nešlo pi tom ovšem již o náladovou despocii staršího, drsného

rázu, kterou vrst svobod tídních znemožnil, nýbrž o novou moc

panovnickou, \^šších úkol kulturních se podjímající a právními

hesly openou, která hlásajíc, že zájem celku žádá zajištní autority

státní, povznášela tím sebevdomí vládcovo do áíér pevysokých.

A jest zajímavo povšimnouti si toho, jak souasn podobné vdomí
moci a sklon k zásadním kladm absolutistickým se hlásil také

u Václava II., byv tu rovnž podnícen ímským právem a obratnou

dedukcí scholastickou.

Na nkolika místech svého Horního práva polemisuje král

proti tm pobloudilým a zpyšnlým, kteí prý míní popírati, že

by on, jehož dstojnost jedin majestátu císaskému jest podízena,

nebyl ,,lex animata", vtlený zákon, a že by mu nepíslušelo vý-

hradné právo ,,v zemi naší zákony stanoviti a stanovené vykládati".

Václav II. piznává tu ovšem výslovn, že král nemá pi tom dbáti

jen svého zájmu, nýbrž pedevším blaha celku, ježto prý ,,všichni

lidé jsou zavázáni k množení moci státní a každý zájem osobní

má zpravidla ustupovati ped zájmem obecným", ale vytýká,

že panovník, v jehož rukou spoívá ,,blaho a klid tolika lidí",

jest jediným, vskutku nosným pilíem státu, a ukazuje vtipn

na osudech svého otce, jakou zhoubu všech za sebou táhne pád

králv. Obadné sebevdomí zcela podobného rázu, s jakým se

potkáváme na souvkém dvoe francouzském, iší i ze slov Václa-

vových, jimiž oznauje své poddané jako ,,omneš, quos magni-

ficenciae nostrae regit iudicium" a nálad té odpovídalo zcela

dobe, když vysoký hodnostá korunní v listin své krále oznauje

tém byzantinským titulem,,praeclarissimus princeps et dominus

semper magnificus".

S tím vším ruku v ruce šlo pak ovšem i nové chápání úkol
vládcových ve stát, nazírání, jež proti pohodlnému tradiciona-
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lismu dotavadnímu i proti nábhm stavovské spoluvlády kladlo

úelnou péi o stát, rationalisticky zbarvenou, a necouvalo ped
sebe smlejším novotástvím. Již u Pemysla II. jsme se potkali

s rozhodnou a ve stedovku ídkou odvahou, všestrannými pro-

jevy moci panovnické zasáhati do zvykového ádu království

a pilným zákonodárstvím je zdokonalovati. Sklon ten byl u Vá-

clava II. mocn posilován právnicky vzdlanými rádci a pro-

hlouben subtilní úvahou uenou, která probouzela v mladém králi

pirozenou touhu po slavném panování, perstajícím hráze dosa-

vadních zvyklostí.

Mladý Pemyslovec ml patrn sžíravou ctižádost, vlastní

nadaným duchm, jejichž poteba rozptí jest ponkud poutána

churavým tlem a kteí tím vášnivji osnují v zátiší svých komnat

smlé plány, podléhajíce pitom asto bezdn knižním vlivm.

V politice zahraniní byly cíle jeho stejn prudké jako bývaly

rozbhy otcovy, ale cesta k nim byla klikatjší a dokonaleji pi-

pravována obratnou diplomacií, která dovedla vykávati vhodné

chvíle a spádati tiše své sít. Uvidíme to nejlépe, až budeme

jednati o Václavov usilování o korunu polskou. Než také vnitní

politika králova má podobné rysy. Byl nucen se smíiti se vzrostlou

mocí eského panstva a opsírati se o ni, ale snažil se jí pi svém dvoe
eliti sborem intimních rádc, pivolaných vtšinou z ciziny nebo

vybraných ze spolehlivého duchovenstva. Nemohl rovnou setásti

nepohodlná pouta, která moci královské ukládalo právo zemské,

valn upevnné po pádu Pemysla II. zejména vzrostlým vlivem

pán na soud beneficiar pražských, ale hledal obratn prostedk,

jimiž by obešel toto úskalí.

Z listin výsadních, vydaných nkterým klášterm, jako na

píklad zderazskému nebo zbraslavskému, vidíme, že nepikazuje

již spory jejich soudu tomu, panstvem ovládanému, nýbrž že je

namnoze vyhrazuje svému osobnímu rozhodnutí. To jsou význané

nábhy, z nichž v dobách pozdjších vyrostl nový soud dvorský,

soutžící s panským soudem zemským. Za Václava II. ovšem

nový soud ten se ješt neustavil jako vc pevných tvar; krále

pi nm zpravidla zastupuje nkterý z jeho písežných rad, nej-

astji podkomoí, a nebylo tedy ješt ádn ustanoveného soudce

dvorského, jurisdikcí tou trvale poveného, s jakým se v dob
lucemburské setkáváme. Ale Václav II. se vskutku nespokojoval

s takovým zachraováním podružných zlomk soudní pravomoci
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ped zátopou vlivu panského. Jeho cílem se jeví spíše snaha,

obratným užitím vhodných prostedk nenápadn znovudobýti

korun pdy ve veškerém soudnictví zemském. Nebo k tomu
patrn smoval jeho plán soustavné kodifikace a reformy všeho

v Cechách platného práva, nábh, který jest i jinak velmi význaný
pro svérázné myšlení královo, duchem právnického rozumáství
dotené.

O pokusu tom nám vypravuje první kronikái zbraslavský

sice dosti obšírn, ale bohužel bez odborné pesnosti. Podle nho
hlavní pohnutkou králi byla vratkost a nesoustavnost práva

zemského, jehož ády se mu prý jevily
,,píliš rozptýlenými

a zcela nedokonalými". Zejména zdálo se mu protimyslným, že

páni na soudech vynášejí rozsudky prost ,,secundum suum sen-

sum", podle pouhého, náladového cítní svého, a proto mnohdy
nerozvážn. Všichni v zemi mli býti tedy pevnji spoutáni jediným,

trvale stanoveným a napsaným zákonem, tak aby ,,nikdo nadále

si neosoboval vymýšleti práva a jak mocný tak i nízký byl bezpeen,

že za bojuje spravedlnost ped sborem jakéhokoliv soudu".

Soustavný a všestranný zákonník ml nahraditi právo zvykové

a zabrániti ,,ziskm, které velmožové z nepravých svých nálezk
dotud zpravidla brali". Díla tak tžkého si však pano^'ník netroufal

sviti ,,žádnému z doktor dvora svého"; odborník nad n vy-

nikající ml vykonati zázrak ten a sevíti rozvolnné tlo zvykového

práva národního do tsnjšího kabátu ádného svodu. Proto se

obrátil Václav nkdy na poátku roku 1294 do íma k spíznnému
kardinálovi Matoušovi z rodu Orsini s prosbou o muže takového,

a tak pišel ke dvoru jeho proslulý mistr Gozius Orvietský, pro-

fesor práva ímského i kanonického, který získav, jak jsme již

se toho nahoe dotkli, plnou dvru královu, díla se vskutku ujal.

Než úmysl králv, jakmile vešel v obecnou známost, znepokojil

hluboce pány a zejména prý ty, kdož podle mínní kronikáova

vždy se stavívali s úsilím na odpor
,,
prospchm státu". Pemlou-

váním a naléháním velmožové pak vskutku dosáhli u krále, který

prý jim ,,nkdy i v tom, co mu bylo proti mysli, vyhovti hledl",

že provedení úmyslu zatím odložil, nikoliv však nadobro. Nebo
vraceje se k nmu zpt, vyslal brz}' potom jakéhos mladíka, jménem
Konráda, do Orleanu, ,,aby tam ve studiu znalosti zákona prospl

a nkdy, vrát se, sestavení tch zákon, jak to král zamýšlel,

v královst\d eském provedl".
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Tolik nám vypráví kroniká a nkteí historikové hledli

na událost tu spíše jen jako na zajímavou híku okamžité nálady

Icrálovy. Není pochybnosti o tom, že nálada taková mla snad

jakýsi podíl na rozhodnutí, ale vlastní podklad byl zajisté hlubší

a uritjší. Od té chvíle ,co papežství vítzilo tak úspšn v zá-

padním kesanstvu zbraní uených svod kanonických, vznikalo

také u svtských dvor tu i onde pochopení, že právní vda mže
býti velmi úinným prostedkem moci. Století tinácté nebylo

jen v církvi dobou vítzství jurisprudence ímu sloužící nad zvy-

kovými ády; jest to století, v nmž uené studium právnické,

probuzené nedávno ped tím k novému životu v Bologni a jinde,

si uvdomuje dosah síly své a kdy odborn v}^školený právník,

vtšinou z mšanského ovzduší vycházející, se stává i v rámci

feudální spolenosti skutenou mocí. Není tu teba mysliti jen

na jmenované legisty koruny francouzské ; táž doba vidla i ueného

krále kastilského, Alfonse X., který se svými právnicky vzdlanými

,,letrados" hájil obratn zájmu monarchie proti grandm a v sed-

midílném zákonníku slavných ,,Siete Partidas" hlásal zásady

královské všemohoucnosti. Souvkovcem Václavovým byl i ,,Ju-

stinián anglický", Eduard I., u nhož zcela podobnou úlohu,

jako Gozzo v echách, v kruhu domácích anglických právník

korunních hrál boloský glossátor Francesco Accursi. Myšlenka,

že nestaí jen fragmentární konstituce a assisy, jednotlivé, zvláš

naléhavé, otázky upravující, nýbrž že jest teba obecn a sou-

stavn eliti ueným zákonodárstvím feudalit a postaviti v nm
pevnou hrázi proti neklidným vodám zvykového práva, naplovala

veškeré ovzduší evropské a proto snahy Václavovy ve smru tom

nejsou vskutku nic ojedinlého, tebas jsou zejmým svdectvím

ducha neobyejného.

Že pak nemly hned výsledku kladného a narazily na odpor

jediným nárazem nepekonatelný, bylo zcela pirozené. V drsných

dobách minulých, kdy zemské právo se teprve rodilo z boje proti

libovli vládnoucích, byla každá, sebe nesoustavnjší kodifikace

ád právních obmezením despocie panovnické i ziskem vznikající

šlechty, a proto vítána, nyní však byl pomr obrácený ; šlechta,

zmocnivši se živého zdroje práva v soudech, vidla správn v každém

spoutání zdroje toho psaným zákonem ohrožení. Již legislace

Pemysla II., mén soustavná a k zvykovýmádm snáze se pojící,

budila nespokojenost velmož a rovnž asi nebylo panstvu ne-
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snadno uhodnouti, kam Václav II. vlastn míí pokusem o obecný

svod eského práva.

Zákonník takový by nebyl býval zajisté jen pekážkou vol-

ného rozhodování beneficiár a kmet pi soudech panských,

svazuje je silou své písmeny, nýbrž byl by pirozen u soud
zvtšil i potebu osob litern vzdlaných a otevel tak cestu

živlm šlecht málo vítaným a zcela openým o cizí myšlenky

právní, vrcholící v pojmu naprosté suverennity panovníkov5',

jakou ímská sentence strun vystihovala slovy ,,princeps legibus

solutus." A jako se roku 1236 baroni anglití v Mertonu shro-

máždní ohradili proti vnášení ímských a kanonických hledisek

právních na pdu britskou sebevdomým pokikem ,,nolumus

leges Angliae mutari", podobn panstvo eské stanulo v pevném
oporu proti kodifikanímu pokusu Václavovu.

A jist nebyla to jen hesla tídního zájmu, jež inila odpor

ten úspšným. Dva základní principy stanuly tu proti sob,

hlediska, jejichž zápas se pak vlekl namnoze až hluboko do nové

doby.i) Vi novému názoru na stát, který kladl vc celku a spolu

ovšem i vládní moci jej zastupující nad sebe starší, subjektivní

práva jednotlivce i - svobody tídní a upravoval spoleenský

ád shodn s tako\n^mi ideálem pesným právem psaným, stojí

tu názor starší, jemuž stát jest pedevším svazkem uritých

subjektivních práv, zvykem posvcených a proto i panovníkovi

nedotknutelných. A tomuto druhému názoru jeví se ímsi zásadn
protim\^slnA/m, aby jen uený odborník vdl, co jest právem,

aby právo žilo jen v mrtvé knize a nikoliv ve svdomí a zdravém

rozumu národa, openého o tradice domnle prastaré. Hlásila

se tu pirozená nedvra i k tomu, aby pohanská moudrost, vy-

hrabaná všeten knihomoly v daleké Bologni z trosek dávnovku.

1) Velmi \ vražn zvuí zásadní rozpor ten ješt v 17. vku v pole-

mikách o legislativním právu v Anglii vedených za Jakuba I. mezi slavným

kancléem Francisem Baconem, zastupujícím všestranný nárok koruny

na úelné upravování a doplování platného práva, kde zájem celku toho

žádá, a proslulým legistou Edwardem Cokem, hájícím nedotknutelnosti

historického ádu národních práv proti prosté generalisaci rozumové,

která pomocí maxim ímských a pod rouškou ochrany slabých stírajíc

stará privilegia tídní, všemoc státu stupuje k hotové despocii. Zde

ovšem spor znenáhla již pecházel na novou pdu boje o stát mezi panov-

níkem a parlamentem, národ representuj ícím, ale v pozadí trí stále ješt

starjV, stedovký problém.
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nyní velela národnímu životu; a proto tídní zájem panstva

spojoval se s pirozeným cítním obecným a vítzil.

Šlo jen o to, bude-li vítzství trvalé. Kroniká sám vytýká,

že Václav II. vskutku nevidl v ústupu svém vc konenou.

Nebo snaha jeho, aby se nestetl v zcela oteveném nepátelství

s panstvem, nebyla asi jeho jedinou píinou. Veliké obtíže psobilo

patrn i dílo samé: na prostou recepci ímského práva, jaké uený
mistr z Vlach s sebou pinášel, nebylo pomyšlení, mla-li reforma

dojíti kladného úinku, a soustavné zpracování svérázných ád
eských bylo jist prací pesahující ve mnohé vci schopnosti

cizinco\r^^ Vnitní pekážky ty osvtluje asi správn vyslání

mladého Konráda na cizí uení; domácí lovk, který od mládí

vyrostl v nepravidelné budov eského života právního, mohl

jediný býti s úkol ten, opatil-li si náležitou erudici. A jest zajímavé,

že nebyl poslán do Bologn, pvodní metropole glossátor, nýbrž

do Francie, kde práv v Orleanu francouzská jurisprudence, ovšem

rovnž vzrostlá vlivem vlašským, nejslavnji rozkvétala. Poslání

to vrhá tedy velmi píznané svtlo na smr, kterým se zrak krále

Václavv v otázkách takových asi vbec obracel a nelze zhola

odmítnouti domnnku, že povstný dvr Filipa IV. byl králi

eskému aspo ponkud vzorem.

Král Filip IV., opíraje své absolutistické sklony o uené
rádce, m.l ovšem postavení mnohem snazší. Vlastní zem, zejména

jih, na ímském práv žijící pays du droit écrit, mu dával hojný

výbr netonsurovaných, právnicky školených hlav. eský král,

však, nechtl-li sáhati k cizincm, jako byl Gozzo, výbru takového

neml; v 13. vku" u nás vtšinou jen duchovní, dobrým obroím
zajištní, chodí za studiem do ciziny, a ješt jest daleko doba,

kdy vtší poet našich svtských lidí se obíral úsilnji právním

bádáním. A knz, který v rad královské ml platné slovo, a
byl sebe obratnjším kanonistou, nemohl zasednouti na soud
vyslovujícím hrdelní rozsudky a tam právo nalézati.

Proto není vyloueno, že práv tato úvaha vedla Václava II.

i k myšlence zárove vytrysklé, zíditi v Praze skutené v^^soké

uení. Aspo se zmiuje kroniká o úmyslu tom bezprostedn

po vypravování o innosti Gozzov, odvoduje vc ovšem jen

snahou královou po povznesení svaté víry. a prohloubení studií

bohoslovných v království eském. Snaha taková psobila jist

pi vzniku myšlenky spolu s touhou královou po nem, ím se

S ust a, Dv knihy ieských djin I. 17
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Žádný ze sousedních knížat ješt nemohl honositi, ale zárove jest

pozoruhodné, že se také proti zaražení vysoké školy v království

podle vypravování kronikáova tak drazn postavili páni zemští,

odvodujíce odpor svj neklidem, dotud v zemi trvajícím, který

by prý vadil tomu, aby studenti a misti z cizích zemí do Prahy

bezpen mohli picházeti. Petr Zbraslavský soudí, že páni tak

inili hlavn ze žárlivosti na duchovenstvo, jehož význam v krá-

lovství by vysokým uením byl vzrostl, a podezení bylo ne-

pochybn správné, ale odpor panský, který ostatn asi nebyl

jedinou píinou, pro k uskutenní plánu nedošlo, zesilovalo

patrn také vdomí, že i moc královská by v nové instituci našla

valnou posilu. 1)

A tak se nám vrací znova týž motiv. Král, jehož sebevdomí

a touha po sláv roste s každým úspchem, maje oporu v dvr-
ných rádcích, vtšinou cizincích a lidech uených, hledá nové

a v zemi dotud neob\yklé dráhy, ale naráží co krok na odpor

panstva, v zvykovém ádu mocn zakotveného a spjícího k dua-

listickému rozdlu moci mezi obec zemskou a panovníka. Nechtje

jedva se zotavující zemi vrhati do tžkých zápas vnitních,

couvá tedy nkdy ped odporem tím, ale pes to jest moc jeho

zejm na postupu, jednak úspchy politik}' zahraniní, rozšiu-

jícími vládu eskou do sousedství, jednak soustavnou péi o oblast

moci, v níž mu nebylo teba tolik dbáti dobré vle s pány,

totiž v dominiu speciále.

Orvietský mistr nedospl k tomu, aby dal zemi eské soustavný

svod práva zemského, ale zanechal po sob pece památku trvalou

v slavném .,Jus regále montanorum", které jest nepochybn jeho

dílem, vzniklým ovšem za horlivé úasti krále samého, jak jsme

se již nahoe toho dotkli. Hory, dávající zemi stíbrné požehnám

a královské urbue lví podíl na nm, byly mocným pilíem vhlasu

krále eského, jehož cenu Václav II. pln chápal a nedopouštl,

aby cizí ruka se k nmu vztáhla. Víme, jak vdn velebil Boha

^) Že i jinde a pozdji vývoj uené byrokracie býval spojován s za-

kládáním nových, vysokých škol, prozrazuje plán anglického krále Jin-

dicha VIII., který, zamýšleje po vzoru francouzském reorganisovati svou

státní radu, službu diplomatickou a ústední úady vbec, dlouho se obíral

myšlenkou, založit novou kolej, \ níž by se pedevším ímskému právu

uilo dkladnji než v dotavadních domácích inns oí court, cechovních to

školách praktického práva.
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za to, že práv do jeho dob uchoval v zemi skrytu úžasnou úrodu

Hory Kutné, a vdomí, že v hornických podnicích má nejbezpe-

njší oporu,!) vedlo ho k tomu, aby s neúnavným úsilím a pemáhaje

i zatvrzelý tradicionalism Jihlavských, eský ád horní co nejvíce

zdokonalil.

Václav II., upravuje s vlašským mistrem soustavn ád svých

hor, byl i jinak ve vlastním živlu, nebo zde mohl bez pekážky
vysloviti své pesvdení o božském základu a neobmezeném

rozsahu panovnického úkolu a zárove zdvodniti opatení svá

co nejhloubji, takže odborný zákonník se mu stal jaksi splátkou

za nedosažený cíl obecnjší. Udluje jej horám svým ml i vdomí,
že koná vc slavnou, dotud v sousedství neobnošenou, kteréžto

vdomí mu bylo zajisté vzpruhou a odmnou i pi jiném podobném
inu, nám již známém, totiž pi zaražení nové mny grošové.

Po obé šlo o oblast drahého kovu, který razil jménu eskému
nejrychleji cestu k vážnosti ve svt a který i ve vnitních po-

mrech zstal králi spolehlivým pomocníkem, takže asi právem

již Otakar Štýrský uvádl eské úspchy politické v pímou sou-

vislost s rozkvtem Kutné Hory, vyliuje, jak prý se stal Václav II.

objevem tím tak bohatým ,,an fahrendem Gut", že ,,daz kreftige

guot gap im so írechen muot, daz er trahte und gedaht, wie sich

gemerte sin maht an landen und an gewal'.

Ovšem nesmíme tu zapomínati, že bohatství svého král eský
neerpal jen pímo u pramene urburou a mincí, nýbrž že se mu po-

skytuje pííležitost, stíbrný proud, po zemi životem hospodáským

rozlin se rozbíhající^ zachycovati ješt ve mnohých jiných

nádržkách.

V jedné z úvodních kapitol Horního práva nalézáme tuto

zajímavou úvahu. ,,Stejn jako se sluší," praví tu král, ,,aby-

chom bedliv dbali obecného užitku svých poddaných, jest

teba, abychom také rovnou mrou ostíhali práv korunních

a nevzbuzovali domnní, že peujíce o poteby poddanské, jsme

nedbalí zájmu vlastního". Slovy tmi jest velmi pkn vysloveno

1) Z níž ovšem neopomíjel erpati s chvatem takka horeným,

obraceje se prudce proti liknavým tžarstvm tch kverk, kteí prý, opatrn,

dolujíce, tvrdívali, že mají svj peníz bezpenji schován pod povrchem

zemským než kde jinde. Takové zadržování výnosnosti hor tepal Václav II.

prudce jakožto hích proti zájmu zem, jež mla býti podle nho co nej-

rychleji obohacována.
17*
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hledisko, urující pomr králv vi státu. Václav II. má živé

vdomí svých obecných povinností, jaké ve stedovku jen zvolna

si razilo cestu, ale nezapomíná nikterak, že souhrn práv dynastie

v celku státním tvoí pece osobitý útvar, k nmuž krále vážou

závazky zvláštní pée. A nelze popíti, že jich byl piln dbalý.

Poznáme to zejména, povšimneme-li si jen ponkud jeho pomru
k hlavním sloupm ,, zvláštního panování" královského v Cechách,

k duchovenstvu a stavu mstskému.
Že byly vztahy Václavovy ke klerikm pátelské, není teba

zvlášt vytýkati. Král se sám cítil takka sluhou Pán, žil nej-

radji v ovzduší kadidla, a podobn jako církev, toužil po tom,

aby opel veškeren život o pevn kodifikované ády právní, —
takový král byl vtšin duchovních ideálem knížete. Klášternímu

letopisci ,,sládla vzpomínka na nho v ústech jako krpj medu",

když psal o jeho vlád v dobách pozdjšílio trápení, kdy nežil již

ten ,,rex paciíicus, amatcr cleri et tutor", jenž dovedl tak úinn
chrániti svých kostel a klášter ped plenem panským a vším

neklidem.

Ale ani zbožný Václav II. nedával své záštity církvi

eské z prosté úcty;, i on byl si dobe vdom toho, ím naopak

duchovenstvo jest povinno jemu, a neváhal dkladn užívati své

moci nad jeho temporaliemi. Na smrtelné posteli vidl se i on

zavázána, napravovati mnohé pehmaty, kterých se ve smru
tom dopustil a urovati zejména náhrady jednotli-^/ým kostelm,

na jejichž statky vztáhl ruku ve chvíli poteby. Také on platíval

zásluhy svých dvoan duchovními obroími a pkným píkladem

toho jest ada listin z let 1294—96, jimiž rozliné kláštery byly

nuceny jeho nevlastnímu bratru, kancléi Jaaovi, postupovati

znaných dchod, aby královský levoboek mohl dstojn žíti

pi stkvlém dvoe. A také v zdaování duchovenstva svých

zemí pidržel se Václav II. dotavadních zvyk, takže i jemu byla

velmi nepohodlným napomenutím slavná bulla Bonifáce VIII.

,,Clericos laicos" z roku 1296, zásadn zakazující takové samovolné

zatžování kléru. eský král se proti ní ovšem nepostavil v píkrý

odpor jako král francouzský nebo anglický, ale odpovdl ilmed

poselstvím, které, dokládajíc se ,,nesnesitelným takka pívalem

náklad", vznikajících zvlášt z chystané korunovace, žádalo,

aby král eský sml znovu vymáhati na svém duchovenstvu

penžitých pomocí. Koruna eská se prost nemohla ani za nej-
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zbožnjšího krále vzdáti tak dležitého pramene píjmu, jako byl

podíl na rostoucím bohatství duchovním.

Ruce daleko volnjší ml Václav II. ovšem tam, kde šlo

o vlastní zboží komorní a zejména o msta, ale záležitosti ty

žádaly také pée a píle daleko draznjší a soustavnjší než vci
duchovenstva; zejména bylo teba dbáti o msta královská.

V dob zmatk po pádu Otakarov prošla msta ta hotovou

výhní bd a nebezpeenství. Vtšina ,,munitae civitates" se ovsem
nedala utiskovati bez obrany; ozbrojený patriciát stavl pst
proti psti a zvlášt Pražané se úastnili v dob vlády braniborské

jako dležitý initel všech panských porad a jiných bh poli-

tických, rozmnožujíce pi tom i jako vitelé vlády poruenské
i jako úvrníci stísnných klášter prodejem a zástavami nemálo

svá zboží. Kroniká zbraslavský pímo je obviuje, že vydali Otovi

královské dcko, jsouce od nho uplaceni rozdáním etných vesnic

pedním mšanm.^) Ale to byly vskutku jen výjimky. Zpu-

stošením zem utrpl pedevším mstský stav tžké ztráty a za-

kládaje nov msto kterési, Václav II. \^týká výslovn jakožto

povinnost svou péi o to, aby ,,msta naše, která po smrti otcov
mnohonásobnými bouemi klidu a takka obyvatelstva pozbyla,

zase poznala dobrodiní míru a lidem se naplnila".

Nejen útoky velmož a zastavení obchodu v zemi, nýbrž

také vnitní strannictva a sváry v mstech samých zpsobily,

že hned na poátku vlády, podléhaje ješt vedení Závišovu,

Václav byl nucen obírati se hotovou obnovou mstského života

v Cechách. K urovnání vnitních zápas a krvemsty s nimi spojené

b^^lo tehdy teba zizovati zvláštní smíixí soudy a výbory,

a v kvtnu 1285 byla králem ,,na žádost všech mšan všech

mst eských" vydána podrobná ustanovení, smující k obecné

náprav zmatk, na nž písahu složili veškeí rychtái a konšelé

celého království.

^) Také jiná vtší msta sunula se patrn za zmatki tch namnoze
více do popedí, než v dobách klidných. Tak vidíme, že na píklad roku 1282

rj-tír Bohuslav ze Žernosek, prodávaje ves kterousi klášteru doksanskému,

inil to ped ,,obcí mšan litomických" a dal listinu trhovou sepsati

mistrem Janem, který, jsa kanovníkem kollegiátního kostela sv. Štpána,
byl v mst zárove obecním písaem (Reg. II., no. 1275). Také smír ui-
nný vévodou Mikulášem s mstem Opavou v dubnu 1284 (Cod. dipl.

Mor. IV., no. 217) ukazuje jasn, jaké váhy nabylo msto to práv v ne-

klidných asech.
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Ustanovení ta nám zárove ukazují ovšem pkn, jakou

sílu branné svépomoci v neklidných dobách mšanstvo do-

vedlo rozvinout, a mladý král toho zásadn nikterak neodsuzoval.

Dává naopak svolení k tomu, aby nkolik mst, kde by jeho moc
snad ješt nestaila k pokoení panských škdc, se spojovalo

ve zbrani na ochranu svých práv, a neposlušné pány pokoujíc

nebo náhradu na nich vymáhajíc, je i zajímalo a vznilo. To byla

snad ustanovení jen pechodné platnosti, která pirozen ustoupila

do pozadí, jakmile moc královská zase nabyla náležitého panství

v zemi a zaruila právu obv^^klý prchod, ale jsou význaná
pro postavení mst v rámci ád zemských, stejn jako dobe
ukazuje náladu, jež se v patriciátu pražském, bojem zvlilém,

rozmohla, i zízení šestilenné komise konšelské roku 1287 na dobu

jednoho roku, která mla podle slov králových'eliti neslýchané

bezuzdnosti, odmítající již takka jakékoliv ádné panství.

Ze statutu komise té vidíme, jak v mst trvala nepátelství

a kul}' se vraždy, jež jsme zvyklí klásti jen do tehdejších mst
italských, jalc Pražané chodí i v mst opásáni a se zbrojnou

eládkou, pechovávajíce psance a tajn se spolujíce navzájem,

stále hotovi zdvihnouti na dané znamení ,,válený tumult". Po-

mry takové žádaly zajisté znaného úsilí, mlo-li se rj/chle vrátiti

ovzduší klidnjší. Než pilná pée o ochranu a množení mst ne-

pestala zamstnávati Václava II. ani v dob pozdjší.

Tebas snad nezaložil již tak znaný poet osad nových

a života schopných jako otec, umožnil pece rozvoj mnohých
tím, že pidávaje pdy okolních vesnic, zesiloval jejich zemdlský
základ; pekládal nadto astji i msta nevhodn založená na

sousední, vhodnjší pdu, poskytuje jim štde díví k stavte

dom a výhody k vybudování zdí. Dlouhá ada jeho výsadních

listin pro msta eská i moravská ukazuje, jak byl bedliv toho,

aby jeho mšané nebyli tištni panstvem a právem zemským.

Svobodné statky, které bohatnoucí mšané mli asto daleko

od svého msta, \yprošuje tu král z vojenské povinnosti expe-

diní i ze svazku soud provinciálních, vyjímaje je nkdy i z moci

obecných berník a podizuje soudu mstskému, nedbaje toho, že

se tím oblast práva zemského podstatn tenila na úkor panských

beneficiár.

Zapovídá pánm v pípadech takových výslovn, aby nepo-

hánli mšany ped soudy provinciální, leda by šlo o sporné
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vlastnictví statk svobodných, usnaduje však naopak soudní

postup mstských vitel proti urozeným dlužníkm^) a obranu

proti jejich násilnostem ; zdrazuje mstská práva míle, poskytuje

jim úlevy celní, zvlášt, kde šlo o cla váznoucí v rukou županských,

a zaíná zejména úeln chrániti zájmu domácích mšan proti

soutži cizích „hostí" rozlinými právy skladu a obmezeními.

Obmezeníta, jako zejména veliké privilegium pražské z kvtna
roku 1304, ukazují jasn, že zem eská byla tehdy již nasycena

pílivem cizích živl mstských, jimž díve byla ochotn otvírána,

a že zdomácnlý zde patriciát zaíná hlasit žádati ochrany proti

dalšímu pítoku i proti jakékoliv cizí soutži obchodní, poukazuje

na veliké dan, které platí králi. V nkterých pípadech roz-

šiuje král i samosprávu mstskou, podléhající jinak valn panství

lychtáovu, tím, že mstu prodává rychtu anebo umožuje, aby

si mšané sami rychtáe volili. To byly ovšem jen velmi ídké
výjimky, ale i ze mnohých jiných jednotlivostí vidíme, s jakým
zájmem král sám si všímal toho, aby jeho msta rozkvétala.

Pravidelnou vládu nad nimi ve jmén jeho míval ovšem

podkomoí. K nmu jde odvolání od rychet a on jest králv
,,vicarius", jde-li o rozsouzení zloin, pesahujících kompetenci

soudu mstského, nebo spor mezi mšanstvem a šlechticem,

který se nechce podrobiti poadu mstského soudu
;
podkomoí

sází zpravidla konšely a hájí zájmu mšan, když jim kdokoliv

nechtl uiniti po právu. Pi tžkých sporech vnitních volají

ho strany do msta, aby je osobn rozsoudil, pi emž ovšem

strana prohrávající se vydává velikým útratám, s cestou vel-

možného pána spojeným. Ale pes to vše pan podkomoí za

Václava II. není nikterak neprostupnou stnou mezi králem

a mšany, i kde jde o dosti vzdálená msta královská. Mšan,
jenž od nho nedosáhl práva, mohl hledati pomoci pímo u krále

samého, který vcí podobných dbal s pílí pozoruhodnou.

^) V ponkud trapném rozporu dvojího sklonu ocital se král zajisté,

kde šlo o vádu mst s ústavy duchovními, tvrd hájícími svých výsad na

škodu mstského života. A spory ty nebývaly ídké, ježto vtšina klášter

mla v mstech etné nemovitosti, ale jak obratn i v nich dovedl Václav II.

prostedkovati, prozrazuje na píklad zajímavá listina z roku 1298 (Reg. II.,

no. 1814), rozhodující spor o placení mstských sbírek z týnského dvorce

kapitulou.
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Zmínili jsme se již o tom, jak pražský Fridlin Baier, jemuž

v pi se synovcem pokomoí nevyhovl, a ml tak naízeno

mandátem královským, hledal s úspchem osobního slyšení

u Václava II., anebo jak byly písn pokárány králem zloády,

zahnízdné ve správ mstské v Budjovicích vinou píliš dlouho

trpné strany konšelské ; Václav II. tehdy naídil panu Purkartovi

z Magdeburka velmi drazn, aby vci té nezanedbal a osobn
ji vyídil, nespokojuje se snad s delegací kohokoliv jiného, pod-

ízenjšího. Proti útisku rychtáskému mli mšané vbec bez-

pené útoišt v pímé stížnosti ke králi; tak ezník jakýs z Hradce

Králové, jehož rychtá nutil mocí k prodání masného kotce pod

cenou, vymábá si audiencí mandát královský na podkomoího,

aby byl jím ochránn. A o podobných slyšeních se dovídáme

vbec astji: tak pražský patricij Konrád od Kamene ml spor

s kapitulou pražskou o nájem vsi, a a již proti nmu rozsudek

byl vynesen a podkomoí ml kapitulu v držení sporné vsi uvésti,

dosáhl Konrád osobním zakroením u krále úplného zrušení

rozsudku. Proto msta, chtjíce nabýti milostí jakýchkoliv, jdou

nejradji pímo ke dvoru, jako uinili Plzeští, vysílajíce dvou-

lennou deputaci do Prahy, aby jim vymohla slevu úroku a vbec
pomoc pi chystaném obezdní msta. Deputace jedná sice s pod-

komoím, ale neobmeškala toho, aby i ped krále samého ne-

pedstoupila.

Král, o nmž šla e, že tak nerad zasedá na soude veejném

a že ponechává pímý styk s poddanými právo hledajícími jen

rádcm, nezavíral tedy mšanm dveí své komory. Pochopíme

to ovšem, uvdomíme-li si znovu výši zisku, práv z rozkvtu

mst mu plynoucího.

V pravidelných dchodech komory na míst neposledním

býval zajisté roní úrok z lán a mstišt, z kotc tržních, hospod,

pivovar, lázní a jiných podnik mstských. Veliký dchod
každoroní plynul také z rychet, které odvádly dv tetiny pokut

a vbec penz soudních komoie a spravovaly obyejn i cla a

ungelty tržní. Vci rychetní nebyly ovšem jednoduché, setkáváme

se pi nich s neobyejnou rozmanitostí. Nkde byl rychtá vskutku

povinen zútovati a odvádti plný podíl královský, jinde, a to

býval za Václava II. asi zjev astjší, byl mu také tento podíl

pronajímán na lok nebo na nkolik let za pevný peníz, který skládal

v nkolika terminech. A nájemné takové nebývalo malé. Tak
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pražský mšan Meinhart, najav r3'chtu v Hradci Králové na tyi
léta, zavazuje se platiti z ní tvrtletn 25 hiven stíbra, 2^/2 hivny

zlata a jeden postav jemného sukna gentského.

Rychty bývaly vbecád velmi rzných ; byly rychty ddiné,
vzniklé lokací, které se svolením královýnn se i prodávaly, kdežto

jiné obsazoval král co rok jiným nájemcem, který, složiv písahu

,,in curia", býval s mocným listem obci poslán. Jinde propjována
rychta hned na nkolik let, a velmi asto král volnou rychtu

dodaten pece prodával v ddictví a to za ceny znané. Tak

rychta msteka Králic, spojená s podružnou rychtou vesnickou,

byla Václavem II. prodána mšanu Ebronovi za 100 hiven stíibra,

pi tom však nepestával závazek platiti z ní roní úrok 10 hiven

a královský podíl na pokutách. Jinde — ale to byly ješt pípady

vebni vzácné — kupovalo si rychtu msto samo, smluvivši se

s ki^álem o pevné nájemné z pokutného i ungelt, a veškeré tyto

mimoádné píjmy, do komory plynoucí, dosahovaly jist výše

velmi znané, stejn jako znané výše dosahovaly i sumy placené

za podací grunt mstských, a šlo o založení msta nebo jen o roz-

šíení jeho obru pipotením sousedních vesnic královských nebo

klášterních.

Tak vidíme, že penesení msta ze Staré Chrudim do

Chrudim Nové vyneslo komoe královské jen na ,,anleitu" v dob
dvou let 1000 hiven, a mžeme právem za to míti, že tém
každou výsadu, králem mstu povolenou, a šlo o rozšíení svobod

nebo o povolení skladu kupeckého, práva lyžného {Schi"otamt)

nebo nového ,,kaufhausu", bylo nutno vykupovati nemalým pe-

nízem. Bývalo to ovšem spojeno s postupným zcizováním

pvodních práv královských, bez nho se však stedovcí panovníci,

i ti, kteí mli m"Ovnané finance, nedovedli nikde obejíti.

Tak stávají se msta pokladnici králov stále bohatším zdro-

jem pííjm ádných i mimoádných, k nimž se pak jakožto pod-

statná položka vedlejší družilo i obasné zdanní bernmi ,, speciál-

ními". A Václav II. v tom nešetil, jak se zdá, mšan svých,

žádaje od nich brzy vtších, brzy menších,,collectae seu exactiones

aliaque subsidia", jichž nebylo možno odepíti, tebas že mšané
sebe neochotnji shánli potebné peníze vzájemnou reparticí.

Nebo král ml po ruce vždy dostatené prostedky, jimiž mohl

obtavost jejich pohánti, zejména hi"ozbu, že msto zastaví

nkterému z pánu zemských, což se vskutku druhdy stávalo a bylo
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mstm královským nejhorší pohržkou, proti níž se marn snažila

zajistiti di"aze kupovaným slibem královským. Než byly tu i jiné

pobídky ; tak tebas revise grunt mstských pemením, pi
níž se ukázal snadno

,,
pebytek rolí" nad úroní normál a jež

mohla vésti ke zlému pitížení trvalému, jaké stihlo na píklad

roku 1301 Uherské Hradišt, kde král prost ,,z ohledu na vtší

blahobyt" zvýšil komorní plat roní z 40 na 100 hiven stíbra.

Nkdy naopak býval ovšem král nucen píliš tíživá bemena
mstm rozlin ulehovati, stanov na píklad, kdykoliv by
souasn vypsána byla zemská da obecná i mstská zvláštní, že

mšané budou osvobozeni odbrn obecné. V jiném mst osvo-

bozoval od dan domy a zdaoval jen mstišt anebo snižoval

berni ze svobodných statk, získaných mšany mimo obvod

mstský, na polovic a vyjímal z ní, podobn jako byl vyat panský

dominikál, ta role, jež mšané na vlastní úet vzdlávali, pod

úrokem poddanským je nemajíce, takže patricij mstský se tu

povznášel i v berním ohledu takíka na roven panstvu.

Úkolem královské politiky mstské bylo vbec, aby našla

správnou cestu mezi ukládáním bemen a poskytováním výhod,

a tu nebylo ovšem niožné, vésti si s takovou tradicionální setr-

vaností, jako pi dchodech plynoucích z vesnic a lán selských.

Nkdy bývalo teba mstu odpouštti doasn i úrok ádný,,

aby mohlo dostáti tžkým nákladm obezdní, oprav mostu nebo

jiným úkolm, zejména po požárech nebo jiné pohrom. Tak,,

když roku 1291 v noci sv. Ambrože Praha tém celá vyhoela,

pomáhal Icrál úlevami velmi úinn znovuzbudování m-sta, jež

podle jeho vlastních slov mlo právem ,,est hlavy království";

a bylo patrn pedevším dílem vlády Václavovy, mohl-li Florenan,

píšící v dob Jana Lucemburského, nazvati Prahu nejvtším

mstem Nmecka.
Usilovná pée, dopávaná králem mšanstvu, byla však

i jinak, jak se zdá, odmnna neobyejn zdárnýnn rozvojem stavu

toho. Jeví se to zejména stále rostoucím bohatstvím patriciátu,

který za vlády pedposledního Pemyslovce dosáhl vrcholu

moci a významu v zemích eských, protože práv Václav II.

dovedl podnikavosti a kapitálové síly bohatších mšan užívati

co nejvydatnji ve svých službách i mimo rámec osad mstských.

Vidíme to jasn, popatíme-li tebas na správu venkovských

statk komorních. Statk tch zbýval na sklonku 13. vku jist
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poet znaný pes etná zcizení, jimiž mnohé, díve královské

zboží bylo pevedeno do trvalého vlastnictví rodíi panských. Tak

zakládaje Zbraslav, mohl Václav II. dáti klášteru do vínku tvero

msteek trhových a pes padesáte vesnic. Král získával ovšem také

nov veliká zboží, jako byl Nový Trutnov, koupený od pán ze

Švabenic, anebo jich nabýval odúmrtí; jindy však je zase prodával

a dával si nejednou odkupovat i nápady odúm.rtí, jako ukazuje

na píklad smlouva, uzavená roku 1299 s Dtochem z Hoepníka,

jemuž král za 700 hiven popustil ddictví po strýci Sez;emovi,

soudem zemským za odúmr prohlášené. Tak se poet a rozsah

zboží královského sice mnil takka každým rokem, ale býval

v celku jist pozoruhodný.

Bylo pitom ovšem rozeznávati mezi tmi statky korunními,

které král, podobn jako stará zboží služebná, svoval
v odmnu vlivným dvoanm nebo purlorabím dležitých hrad,

a statky, s nim-iž komora královská mohla bezprostedn vlasti.

Naznaili jsm.e již nahoe, že tyto statky v jednotlivých ástech

zem bývaly shrnovány v skupiny zvané villikacemi a dávány

nejastji v doasný nájem královským vladam nebo villikm,

v nkterých ástech zem také zemskými rychtái nebo vojty

zvaným a vrchní miOci královského podkomoího podléhajícím.

Za Václava 11. najímali villikace královské, jak se zdá, zpiavidla

bohatí mšané a to na kratší nebo delší dobu, zcela podobn jako

najíinali v mstech rychty, cla nebo podobná práva komorní. Fi-

nanní spiáv královské byl zpsob ten patrn velmi pohodlný,

zaruuje jí urité, pedem stanovené píjmy, s nimiž bylo možno

pevn poítati pi úhrad královských vydání, a poskytuje do-

statenou bezpenost ped zcizením, jaké hrozilo vždy, kdykoliv

správa korunních statk se ocitla v rukou šlechtických pán.
Bohatý mšan vstupoval v držení villikace se závazkem,

že bude platiti komoe ron v pravidelných lhtách smluvený

nájem penžitý a vedle toho že dodá dvoru obvyklé množství

potravin z úrody na villikaci, nebo, když by dvr do kraje samého

zavítal, že bude peovati po nkolik dní nebo týdn o jeho výživu.

Za správné placení nájmu stavl pak zpravidla zámožné jistce

anebo dával nkterou svou nemovitost v zástavu dvorskému

hodnostái, jejž král k tomu splnomocnil. V smlouvách nachází se

vtšinou i ustanovení, že v pípad pedasné smrti villikovy

právo nájmu pechází až do konce lhty na tyto jistce. Nájemný
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. villikus nemá poddané statk mu svených nad spravedlnost

utiskovati, ruí za inventá a jest povinen pi vypršení nájmu
vrátiti popluží dvorc pímo pod pluh braných dobe vzdlaná

a osetá s náležitým potem dobytka. Naproti tomu zavazoval

se král, že po dobu nájmu z villikace nic nezcizí darováním ani

prodejem, a kdyby nkteré vesnice snad jinými pány byly za-

drženy a zabrány, že sleví nájemci kvótu jim úmrnou.
Tak bohatý mšan se stává vlastn doasnou vrchností

korunních sedlák a mšan menších msteek, která podkomo-

ímu pímo nepodléhala
;
jest jim, jak nejstarší kniha msta Bydžova

praví, králem ustanoven ,,in seniorem et promotorem", smí nkdy
od nich vybírati

,,
jménem bern" mimoádné píspvky, byl-h

mu teba nájem zvýšen, a stává se i vitelem lorálovým, když

komora ,,pio naléhavou potebu" na nm žádá zálohy na ástky
nájmu, teprve v píštích letech splatné. Ba zdá se, že za Václava II.,

stejn jako již za Pemysla II., se užívalo tchto villik i jinak

jakožto orgán královského panování v náhradu odborné byro-

kracie místní, které ješt nebylo.

Aspo tomu nasvdují zmínky nkterých listin a ve smlouvách

nájemných nalézáme ustanovení, že nájemce villikace na píklad

má chrániti ,,regia auctoritate et nomine" veškerých klášter

a statk jejich, ležících ,,iníra terminos villicationis", a nedopustiti,

aby kdo jiný se jim vnucoval za vojta. Nejednou ovšem býval

vlada takový sám duchovním pánm ochráncem velmi nepo-

hodlným, jako tebas Rulko, villicus podbradský, který prý

obtžoval poddané biskupa pražského kolem roku 1297 tak, že

biskup si na to stžoval. Jindy slyšíme, že nájemci villikací jsou

povováni vykonáváním mandát královských anebo že za-

stupují podkomoího pi souzení tžších pípad na soudech sou-

sedních mst královských a podobné.

Bohatí mšané, pronikající podnikavým duchem a touhou

po zisku do všech tém oblastí života v zemi, jeví se tak nad jiné

užiteným nástrojem královým v mnohém smru a skutenost

ta vtírá se zraku našemu ješt zejmji, povšímneme-li si úkolu,

který jim pipadal také ve vlastní správ komorní.

Tato správa komorní na sklonku 13. vku žádala již nemalé

rutiny i pelivosti. Dávno minula doba, kdy vláda nad zemí p-
sobila nevalný, spíše jen mimoádný obrat penžní a kdy kníže eslcý

nemohl dchod svých vtšinou užíti, než mn je v župní bene-
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ficia, zaruující služby a vojenskou pomoc lenníkuv. Moc po-

sledních Pemyslovc opírala se pedevším o penžní hotovost;

skvlý dvr i rozpínavá politika zevní žádaly velikých sum,

kterých zejména nové zdroje „zvláštního panování" králi sice

hojn poskytovaly, ale jichž nebylo snadno spolehliv mobilisovati

a tím chrániti ped zcizením. Souinnost obratné a potebnou
jistinou vládnoucí buržoasie tu byla neobyejn dležitá.

Vidíme to teba pi vybírání bern obecné, urbury a jiných

dávek podobných. Ani tu se správa komorní neobešla bez nájmu,

který ml ovšem své zvláštnosti.
i)

Právo vybírati da obecnou v nkteré provincii, kdykoliv

byla vypsána, pronajímal totiž král zpravidla družstvu kollektor

;

ti si ponechávali odmnou ást výbru, zbytek pro panovníka

uchovávajíce, takže komora poítala pi ber ni s dvojím ziskem:

jednak s výnosem vlastním, jednak s penízem strženým pedem
za prodej práv kollektorských. V družstvech tch pak bývaly

sice nejednou zastoupeny i osoby rodu panského, hlavní práce

však pipadala mšáckým penžníkm, k pánmtm pidruženým,

jako vidíme na píklad roku 1300 na Žatecku vedle uiozeného

pana Alberta Spazmana berníkem Dticha Velfovce, mšana
pražského.

Výkony berník však nebyly ani snadné ani jednoduché;

bylo teba pevn doléhati na vrchnosti a m.sta, mnoho duchovních

dominií se dovolávalo královského odpuštní, jiné uzavíraly s ko-

morou na léta platné konvence o placení odbytného ,,pro deter-

minata pecuniae quantitate", kdežto u podnik dlních bylo podle

Horního práva dbáti piln toho, aby zisky jednotilvýchkverk
berni neunikaly. Aby na podílu svém nebyl šizen, pí idá val král

pak kollektorm i svého notáe, který, podobn jako královský

provisor pí i mincovnách, bdl nad zútováním kvóty komorní

a dostával za to rovnž ást vybraných penz a t. zv. výmazného.^)

^) ády bernické, platné v dob lucemburské a v mnohém podobné
ádm platným na sklonku doby pem3'slovské, a pece ne ve všem
s nimi shodné, osvtlil nejpodrobnji . Klier v . . M. 1902, pekládaje
však zcela nevhodn latinské slovo ,,civis" slovem ,,oban".

*) Jako tolik jiných úad, stávalo se i toto notáství bern v mnohých
krajích druhdy pouhým výnosným obroím, inkorporovaným nkterému
klášteru nebo udileným lenxm kanceláe, kteí pak práci skutenou
dávali konati svvm vikám.
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A nejinak bývalo s urburou, která požehnání hor svádla

do pokladny lorálovství.

Dotkli jsme se již nahoe toho, že bývala nkdy pronajímána

spolu s mincí, nkdy však oddlen od ní, a vždy zámožná konsorcia

patricij ská se v úkol uvazovala, slušný podíl na zisku si zajišujíce.

Také tu, stejn jako pi berni, nájem ovšem neznamená, že by jím

urburéi nabývali práva na veškeren výnos, králi z dol pipadající.

Jen uritý podíl byl jejich, ale ten asi znan pevyšoval skutený

náklad spojený s vybíráním, nebo by jinak nebyli na píklad

pražští mšané Eberlin od Kamene a Mikuláš od Vže, pijavše

urburu eskou 1296 na ást roku, mohli za to zaplatiti 1000 hiven.

Týden co týden byli urburéi povinni klásti úet z pijaté rudy

a kovu a jako revišní orgán královský stál pi tom po boku jejich

urburní písa, za každý poet týdenní hivnou odmovaný.^)
Královské podíly, jak na berni v rozliných krajích, tak na

urbue etných dol, pinášely tedy sumy znamenité, ale z tohoto

proudu stíbra, rukou výbrích družstev probíhajícího, jen málo

vlnek dospívalo vskutku do pokladen pana podkomoího na dvore

laálovském. Stedovk nemiloval vbec pokladní centralisace,

nedospl jí ani. Zdálo se mnohem jednodušším, komorními man-

dáty, t. zv. assignacemi, pikazovati úhradu nejiozrnanitjších

vydání královských pímo kterémukoliv místnímu zdroji píjm,
a to byl nejblíže splatný úrok pravidelný z lán a mstišt, ungelt,

rychta, náhodný výnos odúmrt, koníiskace i jiné pokuty, bern
nkterého kraje nebo týdenní výnos urburní, nájem celní a cokoliv

jiného. Tak se stávalo, že podkomoí a jeho pomocníci s vtšinou

dchod královských vcházeli v dotek pouze úetnický: mli míti

o nich dobrou vdomost i o dob jejich splatnosti^) a urovali,

^) S urburou vlastní býval}^ spojeny ovšem i jiné funkce; tak na

píklad nájem královského ungeltu v kutnohorském Kutelhofu, kterýžto

ungelt byl v rozkvétajícím mst tak výnosný, že král mohl na poátku
14. vku jej zatížiti roním platem 100 hiven na prospch církve. Také

pi etných daních speciálních, jimiž král navštvoval horní msta, vybíraje

zvlášt vysoké dávky z dom, mlýn, pecí, lázní a hospod ležících ,,intra

limites argentifodinarum seu montium nostrorum", byli urburéi vedle

horních konšel vlastními výbrími a pokladníky berní tch.

*) Proto ml podkomoí za Václava II. již nemalý poet písa a

úetních pro rozliná odvtví specialisovaných, takže slyšíme o zvláštním

písai dchod ze zboží psanc nebo z odúmrti, o notái útu kuchyského
a podobn.



271

k úhrad jakého závazku králova jich teba užíti, kterému viteli

komory lze dáti právo, v n se uvázat. Jeden každý, kdo byl

poven výbrem nkterých dchod královských, a to byl

urozený beneficiár, rychtá mstský, vlada villikace, urburé nebo

berník krajský, psobil tak zárove jakožto platebna komorní,

vypláceje sebrané peníze zpravidla rovnou tm, kdož si assignaci

na n vymohli, a byl ovšem nucen vésti poet o tom, který komoe
v obvyklých lhtách pedkládal k revisi a dosažení absolutoria.

A tu pieasto se ukazovalo, že assignace uinné na to ono

konto místní vskutku byly daleko vyšší dchodu skuteného a že

jeho výbrí jest vitelem, nikoliv dlužníkem komory, jemuž

jest teba doplatiti nebo penésti schodek na termín píští.

Proto mohly namnoze jen osoby zámožné a dobe pot znalé

bráti na sebe funkce, jako. bylo napíklad bernictví, a chápeme,

kolik vdných úkol tu zejména patricij ské podnikavosti bylo

pístupno. Nepíznivý pomr mezi mandát}^ assignaními a sku-

tenými dchody jevíval se pak nejdraznji pi urbae, kde úty
k výplat urburém pikázané se hromadívaly tak, že bývalo

nutno na dlouhou dobu stanoviti jejich poad a drobiti je na nko-
likerou výplatu týdenní, pi emž ovšem usilovnou snahou

vitel bývalo zajistiti si v poadu místo co nejlepší aspo
ástkou pohledávky.

Tím se dotýkáme velmi význané a podstatné stránky vlády

Václavovy, jeho úvru. Souvké cizin byl král ten neskonalým

boháem ; slova Kroesus a Šalamoun tlaila se letopiscm zemí

sousedních na rty, kdykoliv jeho vzpomnli, a bohatství ho

zdobilo leskem takka magickým ; nádhera dvora pražského

podncovala trpké m.oralisty, jako byl Dante, až v daleké Itálii

k zlým odsudkm a obraz nevyerpatelné hojnosti doplovaly

i veliké sumy, vnované Václavem II. k úelm politiky zevní,

a šlo o zálohy na vno dceino, uinné Adolfovi Nasavskému,

o peníz, jimž kupováni Piasté polští nebo veliká léna v Míšni,

o subsidie poskytnuté Albrechtovi k dosažení koruny ímské
nebo o žold placený nmeckým kondotierm. Václav II. byl si

patrn dobe vdom toho, jak mocnou zbraní jest mu peníz a cenil

jej náležit, ale, nejsa nikterak otrokem mamonu a snad ani píliš

úzkostlivým hospodáem, vydával také štde a namnoze snad

i pes míru. Proto, a všecek svt vil, že eský král

jest nesmírn bohat, sleduj eme-li ponkud podrobnji zprávy
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O komorním hospodáství jeho, vidíme, že ruka do pokladnice

sáhající také u Václava II. nejednou zavadila o dno a že jeho panu

podkomoímu nebývalo snadno nalézti v seznamu nejbHže splat-

ných dchod královských konto, jež by nebylo již petíženo po-

ukazy. Zvlášt šlo-li o peníz vtší.

Tak zachoval se nám z poátku r. 1300 pipiš, v nmž král

upozoruje pedem podkomoího, že o nastávajících Hromicích

bude, najdeš kde najdeš, míti nutno pohotov 2000 hiven za

msto Saydu a hrad Borsenstein, koupený od markrabinky mí-

šeské, ježto, kdyby peníze toho v daném terminu nebylo, trh

by byl zrušen ,,k vné škod naší a království našeho". Jindy

slyšíme, že vlivní lenové dvora, jako byl sám zpovdník králv,

na nho naléhají, aby s uritým poukazem, na nmž mli zájem,

nebylo již prodléváno a nalezena bezpená úhrada. Roku 1296

zase slezský vévoda Bolek velmi hrubým dopisem odbývá pana

podkomoího Purkaita, když k nmu poslal královského lékae

mistra Kuncelina s žádostí, aby splatnou o Hromicích sumu 60

hiven prolongoval nebo pijal snad splátku v sukn a vínech.

Slezský vévoda vyjaduje se o tom velmi rozhoen a tvrdí, že

by byl hotov jen tehdj^ poshovti, kdyby eská správa komorní

vymohla zase jemu poshovní u markrabí braniborského, jemuž

jest dlužníkem.

Pi stedovkém hospodáství, jež neznalo soustavných roz-

pot pedem a bylo zvyklé vbec klín klínem vytloukati,

podkomoí patrn asto býval nucen pomoci komoe vydatn
penízem vlastním anebo aspo úvrem svým i svých pátel,

takže míval pi delším úadování za králem skoro vždy veliké

pohledávky. A tu pak bylo zejména nutno, aby nebyl bez styku

s živly, které dovedly po pípad rychle pomoci pjkou, nebylo-li

práv u krále chuti uniknouti okamžité tísni prostedkem piíHš

tvrdým, jako b}^ prodej korunního zboží nebo doasná zástava

nkterému pánovi. V takové chvíli bohatství pražského patri-

ciátu picházelo velmi vhod a vážení lenové obchodnické obce

na Starém mst si podávaH dvée u pana podkomoího. O vcech
tch se dovídáme ovšem jen málo a jen šastnou náhodou, jako

když slyšíme, že Jakub Velfovec pjil komoe 200 hiven a že

mu byly pak splaceny berní pokladnou provincie žatecké, nebo

když pražský mšan Matj z Chebu za pohledávku 50 hiven,

které mil za komorou, dostal mandát na výnos rychty chrudimské.
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Podruhé se jeví týž Matj viteJem královým na 247 hiven,

kdežto jindy v úloze podobné vystupuje bohatý Dtich Velfovec,

a není pochybnosti, že komorní správa vbec ástji tak antici-

povala úvrem u pražské plutokracie píjmy, jichž v blízkých

terminech z rozliných pramen mohla oekávati.

Služeb svých patriciát pražský komoe ovšem nepropjoval
zadarmo, ale jako ve stí edovku vbec, také tu lichva bývala ne-

jednou maskována tak, že pjka se kryla teba dodávkou drahého

sukna, a z zpravidla vidíme rovnž, že pouhé jméno královo úvru
komornímu nebývalo dostatenou zárukou. Král sám byl píliš

mocným a tedy nespolehlivým dlužníkem a proto nejastji se

pjovalo ne jemu samému, nýbrž podkomoímu, který zpravidla

zase závazek svj upevoval ješt jin3hTii jistci. Tak vidíme ruit

za dluhy kom.orní pány rady královské, jako byl Hynek z Dube,

maršálek Dobeš z Bechyn nebo protonotá Petr Angelv. Byl

to zvyk tehdy ostatn i jinde astý, který zvtšuje vliv hlavmch
rádc panovníkových, svazoval je naopak pevným poutem zájmu

s korunou. Patriciát pražský úvrem tím se rovnž mocn tiskl

ke králi a ke dvoru a styky jeho s komorou stávaly se tak tsné,

že jednotliví lenové jeho pímo do ní vcházejí a v dvorském

ovzduší dom-ácní.

Tak pozorujeme, že roku 1298 na píklad známý bohá Klaric,

astji nájemce urbury a mince, mající v Kutné Hoe i v Brod
Nmeckém podíly dlní a jehož syn v Budjovicích rychtou tak

mocn vládl, výslovn se jmenuje údem komory, a brzy potom se

mluví podobn i o jiném mšanu pražském, Wolflínovi, rovnž
urburéi a patrn totožnému s pozdjším rychtáem pražským.

Wolflin byl lenem komory zárove s florentským Rinierim, jehož

píchod s druhými spoleníky vlašskými do ech roku 1300 byl,

jak víme, spojen s podnikem finanním, pesahujícím znamenit
všecky zvykové poiny dotavadní a velikého kapitálu vyžadujícím.

Obasná tíse, k lichváským pjkám nutící, obratem ruky

však zase bujný pepych a smlé podniky valného nákladu,

sklon k pevnému poádku i hazardní štdrost, vše to tvoí

ovšem obraz neklidný, plný prudkých protiv a uvidíme ješt,

jak osudn Václav II. vskutku pecenil meze svých finanních

schopností a zanechal nástupcm ve smru tom zlé ddictví. Uva-

žuj eme-li však o vci hloubji, vidíme, že vše to bylo jen nutným
dsledkem ctižá dostivého rozletu, vyznaujícího jeho vládu, a z ásti

S u 3 1 a, Dvé knihy eských djin Ii 18
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i pedureno dotavadním vývojem moci pemyslovské, a zmííme-li

finanní hospodáství to opiavdu mítkem doby,^) bude nám
pece piznati, že pi všech nedostatcích stroj, který eskému králi

opatroval zlaté pozadí, byl neobyejn vysplý. Ovšem pedevším

zásluhou patricij ské spolenosti nmecké, která byla hospodásky

tak vzbudila a ani nesnadných administrativních úkol se nelekala,

že v ní král nalézal úinnou protiváhu feudálnímu panstvu, A tu

chápeme, že mužové ti, a chlapského urození, se právem cítili

služebníky královskými ne zcela podízeného rázu a snadno

zahoeli sebevdomím nevšedním. Vidli dobe, jak králi jich

jest teba a Václav II. s nimi patrn i jednával zcela podle toho.

Tak slyšíme k roku 1292, že mistr urbury .Ekhard, patrn

syn slavného Eberharda, zakladatele msta Havelského, ,,zpupností

se proviniv" upadl v nemilost královu, že až jeho statky byly

fiskem zabrány, a jen mlýny, jemu v Kolín náležité, za 500 hiven

zpenženy. A pece krátce na to dosáhl zase pízn královské

takovou mrou, že nejen znova urburu najímá, nýbrž dostává

z nájmu jejího sleveny aspo z ásti i peníze, jež byl konfiskací

ztratil. Král vede si tedy s bohatým mšákem jako s hotovém

magnátem, s nímž se lze pohnvati, ale zase smíiti, a pí o vzrst

patriciátu nmeckého v echách jest pípad ten stejn význaný,

jako vzrušující píbh bohá pražský-ch, Reicherta a WoFrama,

kteí roku 1291, jsouce sužováni podkomoím Zbislavem z Te-
boun, jej na ulici pražské u sv. Klimenta s družinou ozbrojenc

pepadli a zabili. Po zloinu bylo jim sice prchnouti ze zem, ale

^) Jak dlouho, až hluboko do novovku, i v nejpokroilejších státech

takový zpsob hospodáství komorního potrval, ukazují dobe slova, jimiž

na píklad finanní pomry anglické na poátku 16. vku karakterisuje

Hatschek (Englische Verfassungsgeschichte 534) prav: ,,Dem Schatz-

minister íehlte damals die Uebersicht iiber die Staatsausgaben. Die Staats-

revenuen waren gewohnlich verpachtet oder unter dem Schein von Pacht

verpfándet an Kaufleute, an Finanziers und Korporationen. Jede dieser

so verpachteten Einnahmen hatte Lasten zu tragen, und zwar diejenigen

Ausgaben zu effektuiren, welche jeweils die Staatskasse brauchte. Jede

einzelne dieser Einnahmequellen war gleichsam ein Wasserleitungsrohr

fiir sich, durch welches das Geld theoretisch in die Staatskasse fliefien solíte,

praktisch aber war das Wasser auf dem Wege bis zur Staatskasse schon

lángst versiegt, d. h. von den groBeren und kleineren Staatsgláubigern

auígefangen, ehe dem Schatzminister uberhaupt Kenntnis von dem Ver-

siegen der Quelle móglich war".
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ne na dlouho; bohatství umožnilo jim nejen smír s rodinou zabitého,

nýbrž i se samým králem, jehož majestát tu byl tak neslýchané

uražen, a mohli se klidn vrátiti do Prahy; Wolfram ml tehdy

ostatn i s vévodou Fridrichem Míšeským tsné styky a byl jím

zván ,,milým kmotrem", a hrál pak ješt, jak uvidíme i po

vymení Pemyslovc velmi dležitou úlohu politickou.

Tato episoda nejlépe ukazuje, jak velikou mocí bylo bohatství

mšanské u nás v dob Václava II. a jak milostivým pánem býval

král ten plutokracii pražských ,,cives potiores". Brával dokonce

nkteré z nich výslovn do své ,, zvláštní oclirany", zaruuje jimi

tím cenné výhody berní i celní, smioval jejich spory, které se nkdy
— tak spor Olbramovic s rodem od Kamene — mnily
v krvavou válku, propouštl zatené Pražany na záruku stejn

jako urozené pány a býval, jak ješt uvidíme, i hostem v jejich

domech.

Již v první kapitole jsme vytkli, jak vyšší vrstva nmeckého
mšanstva v echách, rychlým postupem do popedí života v zemi

se prodírajíc, spoleenské zvrstvení zneklidovala a význaného

zbarvení djinám našim dávala. Za král pedchozích zjev ten se

znenáhla pipravoval, za Václava II. však vyspl tou mrou, že

nebylo možné, aby se co nejdííve také v politických djinách zem
drazn neuplatnil. Než o tom o všem udá se nám píležitost pro-

mluviti ješt pozdji a zatím staí snad, co zde bylo eeno k do-

ložení velikého významu, který pro vládu Václava II. mly
tsné styky s mšanstvem pražským.

Zdrželi jsme se £n£,d ponkud píliš obšírnými výklady o rázu

správy království na sklonku 13. vku, bylo to však nutné,

nebo jedin tmito úvahami se nám ujasuje v mnohém
podstata kralování Václavova a sama záhadná bytost jeho stává

pochopitelnjší. V djinách evropského lidstva mžeme vbec
pozorovati jaksi trvalý zápas dvojího ideálu životního, který

ve vdí vrstv národ psobí stídavou silou a stále znovu

se pihlašuje od té chvíle, co se ve starovkém ecku dorští

dobyvatelé stetli v dlouhém boji s ohebným duchem jónskjnn.

Sebevdomí feudálnímu, cenícímu pedevším osobní hrdinství

i povahové cnosti silného mužství a vícímu pevn v piloženou
18*
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sílu zddné krve ušlechtilé, elí proud, jenž klade vtší draz na

hodnoty intelektuální a obratnost ducha, výchovou k vdní
vyzbrojeného. Proud ten, který proti zásadám spolenosti chrabe

bojující a nepíliš dbalé opatrných pot, položil spíše buržoasní

touhou po klidném a hospodárném obanství, vedl znenáhla k um-
lejší úprav života veejného, v i]íž silnjším jest chytrý, by
i nebyl z krve vznešené, a pevádl tak správu státní z rukou

urozených ochotník, o tídní výsady opených, do moci odborn

vyškolených a nadaných jednotlivc, teba plebejc. U nás

zapustil v 13. vku své koeny církví i mšanstvem, rozvíjeje

se rychle vítzstvím hospodáství penžního nad naturálním,

a nalézal ve Václavu II. panovníka, který dovedl jeho sil užívati

v zájmu monarchie proti panské feudalit soustavnji než který-

koliv jeho pedchdce, siln blíže se mu i svými osobními sklony.

Jak psobil však na mysl národa nezvyklý zjev krále takového,

obklopeného uenými mnichy a vypoítavými pubhkány, strojícího

podivné novoty a ohrazujícího se tuhým ceremonielem a nádherou

dvorskou proti doteku širších \Tstev? Lze to jen tušiti, nebo
zprá^^y naše jsou ve smru tom píliš jednostranné. Obecný lid byl

mu jist stejn vden jako klérus za pevnjší poádek v zemi

i za m.ír, kterým se Václavovi podailo zhojiti rány doby pedchozí

tak, že dvorský veršovec, Ulrich z Eschenbachu, mohl název Beheim

povážlivou etymologií latinsko-nmeckou vykládati jakožto ,,Beaten

heim" ,, sídlo blažených". i) Pesto však sotva lze míti za to, že

byl Václav II. králem opravdu populárním, jako býval jeho otec.

Chyblo mu jednak bohatýi-ské gesto, nezbytné k dosažení obecné

^) Teba ovšem pipomenouti, že ani v tomto ,, sídle blažených" za

Václava II. nebylo dosaženo vnitního míru tou mrou, jakou jsme zvyklí

nalézati v spoádaném stát. Aspo mohli páni eliti myšlence nového

vysokého uení v Praze tvrzením, že zem neposkytuje dostatek bezpe-

nosti pravidelnému picházení a odcházení mistr i scholár, a patrn
ani v pozdjších letech vlády Václavovy nebývala tu vzácná pekva-

pení, jakého se dožil roku 1297 arcibiskup magdeburský, který, spchaje

ke korunovaci do Prah}', chasou jednoho lenníka královského byl dokonale

obrán. Než takové episody piházely se i v nejlépe urovnaném státu stedo-

\kém, a zprávy nejednoho letopisce dosvdují vskutku, že Václav II.,

.,rex pacificus", mohl právem o sob v Horním práv tvrditi, že píli jeho

se podailo zemi tolik zbdovanou a rozervanou uvésti do žádoucího klidu •

a tak opravit po každé stránce, až prý takka nikdo již ne^•zpomínal dn
neštstí a všichni slavnému míru se tšili.
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obliby, pravá podstata jeho pokrokových snah zstávala neza-

svcenému množství zejm nepochopitelná a zárove se hlásily

v souvkem ovzduší eském j iž stále j asnj i i hlasy rostoucího uv-
domní národního, jeho snahám v mnohém protivné.

Není ovšem nikterak snadné odkrývati klikaté pšinky, po

nichž národní cítní dosahuje vyšších vrchol djinných, a v rámci

našeho thematu lze se nadto jen letmo dotknouti zajímavé otázky

té. Jest však známo, že výraznjší vdomí národní, pokud není

jen prchavou náladou pudovou, nýbrž má skutenou a kladnou

vyhrannost, vzniká teprve trvalejším stykem s jinorodými živly

a dosahuje pravé intensivnosti odporem proti cizímu panství nebo

nemilé soutži. A zpravidla zvlášt poškozené zájmy uritého

stavu je burcují k silnjšímu životu.

Ani v echách nebylo v ohledu tom jinak a stavem, který

zde nejdíve dospl k opravdovému uvdomní svého ešství,

bylo asi duchovenstvo domácí ; nebot to pocítilo osten cizí soutže

mnohem díve než vrstvy ostatní a žehralo na velmi záhy.

První generace knží svtských i klášterník ádových byly

u nás ovšem skoro veskrze cizího pvodu, ale vedle nich vzrostly

rychle i skupiny knží domorodých, jež vzdláním cizince za

nedlouho dohánly; a tím vznikla i význaná evnivost, která

ovšem nemívala jen duchový základ, nýbrž valn se toila kolem

vezdejších statk. Duchovní obroí, zvlášt tuná místa v kapitolách

a bohatých konventech, poutala k sob ve stedovku daleko více

nežli v dob nové zraky všech, kdo toužili po zcela bezpen
zajištném blahobytu. Proto stávala se i snadno cílem závodní

mezi domácími kleriky a cizinci, kteí se hrnuli do zem vytrvale

dále, i když jich tu nebylo již teba, a zasedali sebevdom ke

stolm hojnosti, štdrost velmož a panovníka k sob stahujíce. Již

v kronice Kosmov máme velri výrazný ohlas tohoto soupeení

a zjevné projevy nechuti proti nmeckým biskupm i kapitulárm

do Cech volaným, stížnosti do ,,vrozené pýchy Nmc a zpupné

domýšlivosti, kterou projevují nevážnost Slovanm a jejich

jazykm" ; a také v nkterých klášterech eských se ozývala

již ve 12. vku hesla národní evnivosti. Cím více pak vývoj

církve západní spl k splynutí všech sluh Pán v jediný,

universální ústav, zastínný všemocí papežskou, tím trpími se

stávaly náky domácího knžstva, jež se cítilo odtištno od moci

a okrádáno o dchody nejen jednotlivými beneficiáry cizího
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pvodu, nýbrž d ády rytískými, premonstráty i cisterciáky,

bosáky a jinými novými eholemi, které vtšinou pevnjší

organisací svou zachovávaly všecírkevní a tím cizinecký ráz svj

dslednji nežli starší odnože eholní a nesplývaly tak rychle

s národním ovzduším.

Ani u jiných tíd nechyblo ovšem obasných projev nená-

visti proti cizin. Kdykoliv byl boj s nmeckými sousedy, zachva-

coval odpor ten i širší vrstvy a proti cizím milcm knížat obracel

se asto žárlivý hnv domácích velmož, ale bývaly to vtšinou

pece jen chvilkové nárazy bez trvalých následk, ježto cizí živly

svtské tvoily v zemi dlouho nepatrné ostrvky nebo skupiny

bez pevných koen a nmecká hrabata i rytíi, v zemi trvale

usedlí, sešvakí"ením rychle splývali s domácím županstvem.

Proto po drahnou dobu jen duchovenstvo cítilo váhu cizí sou-

tže trvale a bylo zárove vyšším vzdláním svým i širším roz-

hledem spíše schopno odívati instinktivní odpor ve výraznjší

hesla obecná.

Neoekávan rychlý píval nmeckých mšan a venkovan
do zem eské v 13. vku zmnil pomry ty ovšem hluboce

;
píval

ten pinesl i duchovenstvu domácímu zajisté mnohé obohacení,

ale nezmenšil nikterak soutž. Naopak ; patricij ští synkové za-

jišují si mnohá obroí, — jména nkterých kapitulár to zejm
prozrazují — a také poteba nových osadník, sh^šeti slovo boží

v rodné ei, zatlaovala eského ducho\'Tiího na mnohých místech.

Takový význaný pípad máme doložen teba listinou biskupa

pražského Jana z roku 1268, kterou se dovoluje nmeckým osad-

níkm v Zitenici na Cáslavsku, aby se obraceli se svou potebou

svátostní na komendu nmeckého ádu do Dobrovic tak dlouho,

dokud by fae jejich ,,knz Nmec nebyl zjednán, jenž by je, ježto

Nmci jsou, v zpovdích a jiných spáse duší nutných vcech
opatoval".

Pohoršlivé žárlení a závodni obecné mezi klérem svt-

ským a ádovým, o nmž jsme se již nahoe zmínili, bylo pak

v Cechách patrn ješt více zostováno práv tím, že vmnišstvu

cizí živly mly zjevnou pevahu a zejména rychle bohatnoucí

,,rýnští mniši" cistertí se stávali domácímu kléru pravým trnem

v oku, takže ani olomúcký biskup Dtich, jsa roku 1297 na žádost

královu nucen potvrditi novou inkorporaci kterési fary klášteru

ždárskému, neopominul vplésti aspo do úvodu listiny, ironicky
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se dovolávaje sv. Jeronýma, narážku na to, jak rostoucí bohatství

klásterník jest v odporu s píkazem mnišské chudoby.

Tím vším se v duchovenstvu eského jazyka vyhraovalo

stále jasnji vdomí národní, sesilované také skuteností, že knz
díve všech ostatních byl i povoláním svým veden k tomu, aby

vedle církevní latiny si všímal ei domácí. Nebo s rostoucí

vroucností náboženských poteb laikv, kterou se vyznauje

pozdjší stedovk, lidu obecnému nepostailo prosté pijímání

svátostí a mechanické volání slova „Krleš" v kostele; chce více na

církvi, žádá pouení podrobnjšího o víe, kázání a svaté dje-

pravy. A proto knz pekládáním žalm, perikop, homilií a formulí

zpovdních se stává prvním pstitelem národního písemnictví

a pirozeným obráncem rodného jazyka. V ovzduší tom se rodí

v druhé polovici 13. vku slavný hymnus svatováclavský a první

veršované modlitby, vhodné k recitaci žalmické. Pebásnní cizích

legend církevních jest první projev snahy po umlejším tvoení

básnickém, jehož potebu vzrostlá úrove vzdlanostní vzbudila,

a v kruzích vzdlaného knžstva doby té se ozývají i zajímavé

hlasy, pln vystihující nebezpeí, kterým nové rozptí nmeckého
vlivu v mstech i na vesnicích ohrožuje nejen eský, ale i píbuzný

polský jazyk.

Již kolem roku 1272 cítní to dosáhlo klassického výrazu

v listái jednoho z pražských žák vlašského mistra slovesnosti

Jindicha z Isernie. Jmenoval se, jak se zdá, Bohuslav a ve smyšle-

ných listech svých žaluje trpce nato, jak bezohledn napíklad

minorit eského i polského pvodu jsou posíláni do cizích zemí, kde

nemohou užívati jazyka svého, zatím co se v jejich vlasti roz-

tahují nmetí mniši a kláštery vládnou. Rozhoený vlastenec

vidí v tom potupu svou i svého národa a nebezpeí ,,jazyka slo-

vanského", mluví dojemn o ,,sladkosti národního cítní" a vytýká

s drazem, že bratí eského a polského zrození boží milostí jsou již

stejn vyzbrojeni ,,doklady uených znalostí" jako cizinci a proto

jim rovnocenní.

A že nálada taková souasn vládla i v srdcích jiných

duchovních literát eských, ukazuje nejen známý manifest k Po-

lákm, vložený do úst Pemyslovi II. a rovnž ze Školy zmín-
ného Vlacha vyšlý, jehož ješt jinde se nám bude dotknouti,

nýbrž i listina, kterou probošt kláštera chotšovského odpírá pí-

slušnost soudu biskupa ezenského jako konservátora ádu Magda-
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lenitek, dovozuje, že ,,Boemia non continetiir sub regno Alemanie,

cum sit regnum per se et alio utatur ydiomate". Biskup Jan z Dra-

žíc, který zakládaje klášter augustiniánský v Roudnici uril vý-

slovn, že lenem jeho smí býti jen ,,Cech z otce i matky jazyka

eského pošlý" a ne cizinec, náležel sice již generaci o nco po-

zdjší, ale mládí jeho náleží ješt 13. vku. A trochu nálady

podobné bylo zajisté již i ve vyzvání, které biskup pražský Tobiáš

uinil nkdy kolem roku 1287 svým ovekám, napomínaje je,

aby se s modlitbami a poutmi svými neobraceli toliko do ciziny,

nýbrž zstávali vrni národním patronm eským ; vyzvání to

bylo tak drazné, že biskupovi v3^neslo písnou dtku od metro-

polity mohuského.
Vidíme tedy, že národnostní zápasení a obrana eského

jazyka proti cizímu pívalu mla první uvdomlé zástupce v ducho-

venstvu, což se, jak pozdji uvidíme, stejnou mrou jevilo i v sou-

asném Polsku, a práv píze, které se u Václava 11. tšili n-
metí mniši a klerikové, domácí klérus mocn u dvora pedhán-
jíce, nebyla jist s to, aby zeslabovala protinmeckou náladu tu.

Zbožného krále provázely zajisté modlitby všech, ale k jeho n-
meckým rádcm se obracelo nejedno oko se zjevnou nechutí. Jde

však o to, zda i jiné vrstvy, a zejména zemanstvo vyšší i nižší

tím vším bylo mocnji doteno.

Že v lidu obecném pítok cizinc, vytlaujících domácí oby-

vatelstvo ze mnohých osad a rozrušujících tradicionální ovzduší

dravou podnikavostí svou, byl od poátku provázen mnohým stes-

kem, jest samozejmé, by i nové nmecké právo v dsledcích

svých pinášelo jasné výhody. Cizinec v takových pomrech
jevívá se domácímu všude pedevším ziskulaným vetelcem a

prostý lid eský se díval jist úkosem jak na severonmecké Sa-

síky, tak na jihonmecké Bavoráky, kteí si v jeho vlasti podávali

ruku a o nichž šlo poekadlo, že jeden prý mluví pisklav, druhý

bruiv, navzájem si stejn nerozumjíce jako sova strace, ale oba

jsou Nmci ,,qui ambo possunt benedici".

Než nešlo tolik o náladu vrstev nižších, jako o vyšší spolenost

laickou a tu jest neobyejn tžko vystihnouti proudy, které se

v ohledu tom kížily v ustavující se šlecht eské v 13. vku. Není

pochybnosti, že práv tehdy panstvo eské podléhalo mocn
pvabm dvorského mravu a kultury, v rouše nmeckém do Cech

pronikající. Dotkli jsme se již v pedchozím nejedné z píin zjevu
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toho, ale skutenou intensivnost jeho nelze pece miti pouhými

zevnjšími projevy, jako jsou jména hrad a záliba v podobných

vcech, jimiž se eský pán snažil vyrovnati nmeckým sousedm.

Proto jen nesnadno lze rozhodnouti, jakou m.rou pední spolenost

eská za posledních Pemyslovc vskutku ponmení podlehla.

Jisté jest, že asimilace nebyla nikdy úplná a že rytí eský
lišil se i na poátku 14. století ledaíms od nmeckých soused, a to

i tam, kde je nejvíce nápodobil: tak vytýká kroniká výslovn,

že eši užívají pí i klání delších a tlustších devc než nmetí
páni. Sešvakení se sousedními rody psobilo, kde k nmu došlo,

asi nej intensivnji, ale i v rodinách jím dotených nemizí nikdy

zcela jména jadi"n eská a sotva který rod panský eského p-
vodu byl vskutku úpln znmilý. Dvorské ovzduší Václava II.

se svým pevážn nmeckým rázem sice podporovalo nepochybn

vývoj, jenž se nám nejjasnji zrcadlí v skutenosti, že nmetí
básníci dvorští vnují své skladby také eským pánm, jako

byl Jan z Michalovic, Borešz Rizmburka Raimund z Lichtemburka

nebo Oldich z Hradce, a že páni ti i v listinách svých zaínají

užívati nkdy jazyka nmeckého, 1) ale naopak nelze pochybovati,

že práv nakupení cizinstva v okolí králov mlo i opané
výsledky.

Panstvo eské pociovalo jist s nevolí moc nmeckých pre-

lát, mnich a hrabat na pd, kterou sob vlastnilo, a Otakar

Št3/rský vyliuje velmi živ, jak prudce v duši urozených Cech
vel odpor proti cizím rádcm, kterýžto odpor prý vbec

,,der Béheim staet dem Tiutschen treit,

umb niht wan umb sin frumikeit".

Když s Pemyslem II. roj zemanstva eského zajíždl do zemí

alpských a pomáhal je ovládat, nebylo ovšem tolik dvod k proti-

nmecké nálad jako za jeho syna, který obratnji než otec uml
cizinci na uzd držeti své Cechy.^) A také v obecném život vy-

^) Ovšem patrn asto prost vlivem nmeckých píjemc listin

tch, zvlášt byly-li to kláštery cisterciácké, jejichž vliv na rodiny panské

patrn mocn psobil.

") I v tom bychom mohli postaviti vládu Václavovu pímo vedle

vlády Filipa IV. francouzského, do níž si šlechta severofrancouzská
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stupovaly teprve znenáhla význané stíny, pomr k nmeckému
živlu sešeující.

Nmecký kolonista, opatující velmožovi eskému zvýšené

dchody, byl ovšem vítán, ale jako nelítostný vitel, užívající

valných výhod právních proti panskému dlužníkovi, jako rozpínavj^

vlada královský a komorní úedník, stává se zbohatlý patricij

eským zemanm rychle nemilým vetelcem. Neslyšn po vší

zemi rozsazené cizí skupin}- prozrazují tak znenáhla píkré hrany

své podnikavosti a tím pipravují pdu silné reakci národního-

uvdomní i ve vyšší spolenosti laické, burcují i v panstvu

..nelstivé píátele jaz^^ka eského". Sám odpor pán proti novotám

Václavovým nabýval snadno pídechu obraríy staj'ých domácích

íád proti cizím vlivm a cítní takové dlil jen malý krok

od zvuných hesel národních.^) Setkáme se s' jasnými projev^^

tohoto probouzení ovšem až v pozdjších kapitolách knihy, ale

nepochybn již doba Václava II. pichystala úrodnou pdu
vzíúku eského nacionalismu, jaký k nám podnes tak mocn
mluví z verš Dahmilových a který se stal podstatným initelem

dalších djin eských. Za pedposledního Pemyslovce národní

vdomí to bylo ovšem ješt píliš spoutáno pedchozími sklony

a nemohlo zdvihati dosti hlasu svého, ale cítíme takka jeho

neslyšný vzrst v ovzduší tom a pochopíme, pro mohlo v tak

hotové výzbroji vystoupiti do popedí, jakmile pád domácí

dynastie hladinu národního života bouliv rozvlnil.

Perozliné a protichdné byly tedy síly i smry, jež vy-

rstaly a zrály v prostedí eském ve chvíh, kdy století tinácté,

které pineslo zemím našim tolik zmn základních, ustupovalo

století novému. Než nesmíme zapomínati, že souvkovcm se

obiaz ten jevil ve svtle zcela jiném než nám, z dalekého

mocn stžovala, na píklad ústy veršovce Geffroi de Paris, pro pílišnou

moc cizinc, Vlacha a Provenzal, u krále, který jest prý ,,dur aux
siens et douz as estranges."

^) Také pi vzniku národního uvdomní anglického v 13. vku
psobil mocn odpor baron proti vlivným milcm královým z Gaskoska
a Poitou. A kdož by tu nevzpomnl i toho, že známý zákon o výhradném,

užívání eštiny z roku 1615 byl z valné ásti rovnž jen výsledkem ne-

chuti proti dvoanm, císaem ze zemí rakouských, z Itálie i Španl pivo-
lávaným, a dílem šlechty-, která jinak stála mocn pod vlivem nmecké
reformace.
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odstupu vc pjzorujícím, jsa mocn ozáen skvlými nadjemi
mladého, jedva ticetiletého krále, který, dosáhnuv mnoho, pevn
vil, že obratným úsilím pekoná veškeré zbývající pekážky,

upevní moc svou ješt dokonaleji a zárove rozšíí také na venek

hranice její tak, aby zastínil i slávu otcovu. Získám koruny

polské roku 1300 zdálo se nejúspšnjším krokem k tomuto cíli

a proto jest pedevším k nmu obrátiti zraky, chceme-li správn
oceniti vedle vnitních, také zevní podmínky moci eské na poátku
14. vku.



III.

Koruna polská a uherská.

Druhá koruna královská, koruna polská, bylá po léta snem

ctižádosti Václava II. Mimodk navazoval tu na dílo otcovo, a
šel k cíli cestou jinou. V smle rozpiatém rámci snah Pemysla II.

Otakara mlo také Polsko místo význané, nebo král pochopil,

že v širém kraji, kde se mluvilo jazykem eskému tak pííbuznym,

bylo velmi tíeba silné ruky vrchního pána. Polsko 13. vku byla

nešastná, rozervaná zem. Prostírajíc se bez ochranného valu

pirozených hranic na východ do nekonených bažin a stepí,

nemlo v ele svých knížat záivého svtce, jako byl eský Václav

nebo uherský Štpán, svtce, který by byl posvátným ddicem
zem, silným tmelem a s^nnholem její jednoty. Národ polský ml
ovšem v Hnzdn mocného patrona, Vojtcha, ale Vojtch byl

apoštol-cizinec, který nepatil jen Polsku, a teprve mnohem po-

zdji pidružil se k nmu vlastni svtec národní, krakovský biskup

Stanislav. K nmu však se pojilo vlastn více hrzy než požehnání.

Byl krakovský biskup muedníkem, byv zahuben samým králem

polským, když hájil svobod církevních, a proto se v 13. vku vtilo,

že koruna Boleslava Chrabrého, potísnná svatou krví, unikla

kamsi v neznámo a ne\Tátí se, dokud hrozný hích nebude smazán

sterým utrpením polského národa.

Polsko tehdejší pak nebylo vbec státem; tvoilo vlastn jen

velikou provincii církevní, podléhající lenní svrchovanosti vzdále-

ných papež a metropolitní správ arcibiskup hnzdenských.

Od smrti Boleslava Smlého (1080), ^Taha Stanislavova, nebylo

tu vskutku korunovaného ki ále a kraj se tíštil znovu a znovu na

hbovoln ukrajované a náhodn spojované kusy. Knížata, hrub
nedbajíce prvenství stolce krakovského, dáví se navzájem v zma-
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tených bojích; hranice jejich údl, píhš \Tatké a mnohdy takíka

chvilkové, netvoí spolehlivou kostru národní jednoty a rod

Piastv se rozpadá v nepehlednou sple vtví mazovských, ku-

javských, slezských, malopolských i velkopolských, jejichž vzájemné

soužití se druhdy jeví takka bojem, všech proti všem, kterým

se vzdlán ostní vývoj zem tím žalostnji opožuje, že i cizí

koistníci ji neúnavn oklovávají a plení.

Hrozný nájezd tatarský roku 1240 byl jen kapitolou dlouhé

knihy podobných útok z východu, zasahujících zhoubn brzy

ten brzy onen údl a provázených nemén sveepými návštvami
pohanských Litvín a Jatvh nebo schismatických Rus. Žádná
spolená obrana nekladla plenm tm trvalejší hráze a také na

západní hranici bylo se jednotlivým knížatm polským brániti

soustavným záborm markrabat braniborských nebo kižák
nm.eckj^ch.

V tomto soumraku národní bídy a rozvratu zaznívají z ochu-

zených klášter polských resignovaná proroctví, hlásající, že teprve

ped posledním soudem bude splnn nebeský slib obnovení pol-

ského království podle slov: ,,In fine dierum gentis illius miserebor

et gloria regni illam illustrabo" ; ale zoufalství tomu elily zárove
i hlasy vtší dvry, jako byl hlas dominikána Vincencia roku 1261,

pevnou nadjí, že milosrdný Bh neprodlouží svých trest až do

konce dn. Vždy pokoil se rod knížecí v prachu ped památkou

Stanislava, slavn pijatého roku 1253 papežem v adu svatých

církve obecné, a stejn jako srostly rozsekané údy tla muedníkova
zázrakem v celek, podobn snad ,, zadrží nyní již všemohoucí ruku

hnvu svého, uvede v jednotu rozdlené království, zesílí je spra-

vedlností a odje znova slávou svou všecko Polsko".

Zvlášt v Krakov trvala nadje ta, jsouc živena pohledem na ko-

runovaní klenoty, žezlo, korunu a kopí, chované v kapitulním

armariu a ekající jen chvíle, ,,až pijde ten, jenž povolán jest

Bohem jako nový Aron". Ale vyvolenec pán nepicházel a údlná
knížata se svými bojovnými družinami ani netoužila po jeho

píští. Jen vyšší duchovenstvo, oživující obasnými synodami celé

,,spatiosa Polonia" vdomí národní, budilo zvolna touhu po pev-

njší jednot.

Pemysl II Otakar znal jakožto nejbližší soused dobe po-

mry polské. Jeho dtstvím píeletl hrozivý stín velikého ná-

jezdu tatarského, jehož vlny, teba jen zlehka, se dotkly také
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eských zemí. Piímé nebezpeí ustoupilo sice tak rychle, jak pišlo,

ale kdo mohl ruiti za to, že se nepivalí zdvojenou silou? Jako

velká hrozba trela moc tatarská na blízkém východ a po celou

vládu Pemyslovu na dvoe pražském neutichlo pesvdení,

že Polsko, dlící západní Evropu od hrz východu, jest nešastný,

hoící dm, jehož požár má král eský hasiti v zájmu svém i všeho

kesanstva.

S vážným drazem užil srovnání toho olomoucký biskup

Bruno, dávaje papeži ehoovi X. souhrn všeho, o by bylo na

chystaném koncilu obecném v Lyon pedevším peovati. A není

pochybnosti, že Bruno tu byl jen mluvím svého krále, který již

roku 1255 v listu, poslaném krakovskému biskupovi Prandotovi

mluvil o zemi eské a polské jako o dvou stnách téže budovy,

spojených jediným úhelným kamenem. V listu tom^) vytýká mladý

král svou snahu, ,,
poutem nerozluné smlouvy a pátelství k sob

pipoutati všechna knížata polská a s pomocí boží jich chrániti

ped jakýmikoliv útoníky, schismatiky i pohan}^ a to tím úin-

nji, ím dokonalejší moc mu bude nebem popána."

Pemysl psal tyto programové vty maje zrak upen ke korun
ímské, která mu práv tehdy kynula, a nám se zdá, jakoby dlouhý

vk dhl ten projev mladické nadje a sebedvr}^ od šeré nálady

pamtního spisu Brunonova z r. 1273, jehož cílem bylo pedevším

dokázati papeži, jaJc nebezpeno jest podporovati proti králi

eskému, obtavému ochránci východních hranic kesianstya,

jeho nepátele v Nmecku, nesvorném a velikých obecných cíl již

neschopném. Ale základní nazírání na polskou otázku jest stejné

v tom i onom projevu. Ne bez jemné ironie ukazuje Bruno papežovi,

obracejícímu se s utkvlou touhou jen k znovudobytí Svaté zem,
že pedevším v Polsku, stále ohroženém Tatary, Rusíny a Litevci,

jest ,,paries proximus nobis", nejbližší ochranná stna kesanstva
západního, které neudrží drobná knížata nmecká, nýbrž jen silná

moc krále eského.

A pesvdení takové nemli jen pochlebníci na dvoe
pražském, kteí s Ulrichem z Eschenbachu Pem3'sla zvali

„der hoeste kneg der under loróne ie wart bekant, das bste glit

der kristenheit" . Také vzdálenému annahstovi lambašskému jest

Pemysl panovníkem, v jehož rukou spoívá praporec Kristv

Kodeks dipl. kathedrj' Krakowskiej I. 62.
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proti pohanstvu, a dojemný žalozpv nmecký nad jeho smrtí

vytýká pedevším, že eský král byl po všecek život svj mocným
štítem církvi proti východním nepátelm.

i)

V polovici 13. vku obracel se zrak souvkovc se zvláštní

úctou k zbožnému králi Francouz, Ludvíkovi IX., který s ne-

únavným úsilím suna moc svou k behm severoafrickým, tam
i zahynul, snaže se ochrániti tento bok kesfanstva od útok
moslim, Pemysl II. ml nepochybn v svatém Kapetovci,

jen o málo jeho samého starším, jehož výpravy i pražští letopisci

piln zaznamenávali, záivý vzor. Dotkli jsme se již nahoe toho,

jak mladou rozpínavostí kypící íše eská zaujímala po východním
boku pokleslé moci nmecké postavení podobné jako Francie

po boku západním, a heslo ochrany kesanstva mohlo i jejímu

králi dáti podobné posvcení. S význaným di-azem psal Pemysl
roku 1260 papeži, že se zdi"žuje odvetného vpádu do Uher jen proto,

aby neseslabil dležitou baštu viry Kristovy a ,,neotevel brány

její a tím i ostatní zem kesanské útoku tatarskému." Podle kro-

niky erfurtské báli se Tatai pedevším ,,železného" krále e-
ského a minesinger Sigehér vytýkal v básních svých výslovn,

že kesanstvo jest ztraceno, nebude-li Otakar ehti pohanskému
východu podobn jako Alexandi" ve starovku. S vdomím tohoto

velikého úkolu byly patrn spiaty jak slavné jízdy královy do

Prus, tak i jeho zdánliv fantastický plán litevský roku 1267.

Král eský ml se podle plánu toho státi lenním pánem Ga-

lindie, Jatvžska a Lit\y, získati ki"aje ty kesanství, dáti novým
biskupm jejich metropolitní stedisko v Olomouci a sevíti tak

rozháraný živel polský se severu i jihu do pevných hrází poru-

enskou mocí esko-litevskou. V 12. vku užívala knížata eská
slabosti svých východních soused nejednou k loupežným vpádm
do Polska, houfy otrok odtud odvádjíce. Nyní chtl Pemy-
slovec bjHi rozervaném-u kraji silnou oporou.

'•) A svdectví tch by bylo možno uvésti adu ; tak na píklad výroky.
Hemana Altašského nebo Magna, kronikáe kláštera reichersperského,

podle nhož Pemysl životním zápasem, po sedmadvacet let znova a

znova na doléhajícím, ,,ad nichilum redegit omncs inimicos crucis Christi,

qui multociens res neíandas exercuerant in populo Dei". Výrok Brunonv,
nahoe uvedený, souvisí ostatn snad také s bullou Alexandra IV. z 10. srpna

1260, v níž se Polsko, ohrožené Tatary-, oznauje rovnž slovy Horácovými
,,paries cum proximus ardet" (Voigt, Cod. dipl. Prus. I. . 1301).
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Jeho zájem o vci polské dosvdovala horlivá úcta k novému

národnímu svtci Stanislavovi a pée o beatifikaci Piastovny

Hedviky. Penášeje tlo její, Pemysl vytýká drazn tsný svazek,

který ho poutá ke knížatm polským, ,,
pirozeným pokrevencm

a pátelm", a vskutku neopomíjel nieho, co mohlo pouto to

utužiti. Mladým Piastm opatuje v íši slavná obroí, jako byl

stolec solnohradský nebo pasovský, prostedkuje satky polských

knžic s nmeckými vévody a pispívá k jejich vyvnní, stává se

poruníkem nedosplých princ a smiuje rozhodím slovem jejich

spory.

Že snaha po pevnjším zcelení Polska v bezpenou hráz

kesanstvu nebyla jedinou pohnutkou jeho jednání, jest ovšem

jasné. K prozíravé e^a•opské politice dalekých výhled pojily se

také poteby dne a okamžiku, souvislé zejména s nepátelstvím

uherským. K hrobu sv. Stanislava do Krakova nepicházel se

poklonit jen král eský; putoval tam také král uherský, který,

stejn jako Pemysl, byl sešvaken s nkolikerou vtví domu
Plastová a mohl se dovolávati slov obecn rozšíené kroniky

Kadlubkovy, podle nichž se v nebi sv. Štpán se sv. Vojtchem
svorn modlí, aby Polsko a Uhry navždy setrvaly ve vrném pá-
telství.

Mezi Pemyslem II. Otakarem a králem uherským, se odehrával

po léta diplomatický zápas o spojeneckou píze polských soused,

jež byla té i oné stran stejn užitená. Pemysl nezapomnl nikdy,

jak práv ped jeho vstupem na trn, v let 1253, hrozný vpád

Boleslava Krakovského a Vladislava Opolského do severrí Mo-

ravy dokázal nebezpeí takového pátelství Piastovc s uherským

nepítelem, a u Kressenbruna, stejn jako v pozdjších bojích jeho se

Štpánem II. a Ladislavem IV., bojovala na eské i na uherské

stran vždy knížata z nejodlehlejších kout Polska.

Ale pes to prese vše zasáhal Pemysl II. Otakar do vcí pol-

ských jen jaksi levou rukou a bez úsilí soustavného. Jeho hlavní

snahy sply k jihu, do zemí alpských a k Adrii. A nad to trvala

mezi ním a knížaty polskými zásadní rznost nazírání na pomr
k íši nmecké.

Souvcí Piastovci vytýkali s žárlivým drazem, že nepodlé-

hají jinému panství než lenní s\Tchovanosti papežov, jemuž platí

na znamení svodoby halí svatopetrský. Odmítali, aspo vtšina

jich tak inila, dsledn veškeré závazky k íši a to právem. Jim,
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drobným knížatm, píslušnost k íši ímské mohla vynésti jen

bemena, nepinášejíc výhod nijakých. Král eský hledl na to

jinak a zmínili jsme se již v první kapitole, pro.

Také v Cechách vyrostla sice panovnická m.oc Pemyslovc
ze samostatných koen dom.ácích, ale poloha Cech, jejich pirozené

bohatství a píliš rané styky s oblastí íránskou zpsobily, že zem
naše byly tai: záhy a pevn vkloubeny do stedovké ííse ímské,

že pozdji nebylo již možné bez vážných škod je odtud vytrhnouti.

Když v polovici 11. vku kníže Spytihnv hledal podobn jako

Piastovci v Jimx korunu a s ní patrn oporu proti nárokm cí-

saským, netroufal si mu jí již sám papež poskytnouti. Cechy srostly

dokonale s íší a dynastii v zem.i vládnoucí to vlastn nebylo bez

výhody, zvlášt když, setásši vtšinu tíživých povinností, ze

svazku toho plynoucích, mohla jako elný len veliké rodiny knížat

íšských dbáti toho, aby v Nmcích nenabyly vrchu síly jí nebez-

pené nebo nepohodlné. Jakožto pední úd íše mohli králové

eští mnohem snáze šíiti moc svou k západu nebo jihu, nežli,

kdj^by byli stáli vn hranic impéria, a proto se nejevilo lenní pí-

slušenství k tomuto velkému, universálnímu útvaru Pemyslovi II.

tíživým okovem jako knížatm polským, zvlášt dokud z mysli

jeho nevyprchala nadje, že sám dosáhne ímské koruny, jako

dosáhl zemí alpských i Chebska, m.ocného vlivu v Bavoích i íš-

ského vikariátu na pravém behu Rýna. Nebo spojením eské

i ímské koruny bylo podle jeho mínní možná eskou otázku

v rá.m-ci íšském nejbezpenji rozešiti a zárove i obranu ke-

sanství proti východu zabezpeiti.

Než nadje ta zklam.ala. Pomocí papeže ehoe X. bylo proti

vzrostlé moci eské vztýeno království Rudolfa Habsburského,

a podléhaje roku 1276 zrad i útoku tém všech soused, spo-

jených pod praporem nového krále ímského, pocítil Pemysl
prudce, jak prese všechny svazky, vížící jej a rod jehokíši, zstává

v ovzduší nm.eckém cizincem proto, že nebyl Nmec. Slyšel jásot

vynášející Rudolfa za to, že podle slov opata admonského ,,zlomil

rohy^) zpupného panování slovanského" a vidl, jak se všude

^) Také d ur^nskcmu kronikái £if^ido^ i z Balnhuscnu (M. G. SS.

25, 708) jevil Se Otakar zvíetem o mnoha rozích, které prý mu byly pak
vytrženy všechny až na jeden, ale jevil e mu ovšem také msícem, který--,

mnoho jiných msík pohltÍA-, kcnrn je všechny zase vydávil.

Susta, Dv knihy íeských djin I. 19
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viíši ví, že sám papež prohlásil nemožným, ab}' Slovan vstoupil na

stolec Karla Velikého.

Vítzný Riidolt pak nepipravil Pemysla II. jen o ži-

votní dílo \'ýboje zemí alpských, nýbrž pokoušel se zejm i o to,

aby znova dal eskému králi pocítiti také stinné stránky jeho

závislosti na íši. Zdálo se, že ani bulla sicilská z loku 1212, na

níž svdkem byl vedle jiných di^obných dynast švábských stejno-

jmený dd Rudolfv, neobstojí pln jakožto palladium výsad

eských a marn dovozoval Pemysl A"ítznému soupeii, že eský
král jest „údem íše, jehož seslabením impérium nieho nezíská,

nýbrž spíše jen podstatnou ztrátu utrpí."

Trpká zkušenost ta nezstala bez vIím.! na základní rysy

dalších in Pemyslových. Jak prudkými slovy se domáhá roku

1277 na generální kapitule ádu cistercského, ab}' Zlatá Koruna,

klášter, který byl takka s^Tubolem jeho pedchozích úspch,
byla \'\'proštna z filiálního pomru k rakouskému klášteru sv.

Kíže a postavena pod Plasy! Dovozuje to výslovn svým roz-

hodnutím, v^-vésti královstx-í své v každém ohledu ze závislosti

na nmicckém sousedství.

X^Tií ocenil Pemysl jist i výhody zásadního odporu knížat

polských proti nmecké nadvlád, hledaje daleko úsilovnji nežli

ped tím jejich spojenect\a. Dnes víme ov?em, že domnlý manifest

Pemyslv ke knížatm polskýTu z roku 1278, slovanským cítním

pekypující, je pouze slohové cviení ze školy vlašského rhetora,

v Praze psobícího Jindicha Isernského, ale zvuné vt}^ zacho-

valy nám nepochybn aspo ohlas tehdejší nálady u královského

dvora pražského. Jsou takka zje\Tiou polemikou proti vývodm,
kterýaiii nedlouho ped tím^) král Rudolf knížatm slezským vy-

nášel íši ímskou jako jediný pevný základ veškerého kesan-
ského spoleenstva, \'y'Zývaje je, aby se neoddlovali od jejího

mocného svazku. Naproti tomu manifest Pem.yslovi pipisovaný

varuje knížat polských ped nenasytnou vládychtivostí Nmc,
která by ujamila i svobodné Polsko, kdyby jí v tom nebránila

hráz moci krále a národa eského, které k Polákm pojí píbuznost

krve i jazy-ka.

^) V listu ze 17. ervna 1276 ; Loschke Zeitschrift f. Gesch. u. Altertum

Schlesiens XX. 107 a Redlich, Reg. imp. nó. 563.
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Myšlenka, že Cechy a Polsko jsou jen dvojí sténá téže

budovy, spolen vzdorující cizímu vlnobití, hlásí se tu stejn,

jako se hlásila v starších projevech králových o vzájemném pomru
obou zemí, ale roku 1278 hradba budovy té necelí ovšem s vdo-
mým vzdorem jen východu, nýbrž jest obrácena také proti zá-

padnímu nebezpeí a Poláci jsou tentokráte, kdož mají pispchati
na pomoc k uhašení požáru nmecké sveeposti, spolenou budovu
ohrožujícího. Vzrušená a pívalem slov \^znaná dikce mani-

íestu jest sice nepochybn dílem italského stilisty, ale myšlenka
sama nebyla ve chvíli té zajisté ani samému Pemyslovi cizí. Nebo
prudké zaujetí protinmecké, z manifestu sálající, nikterak se

neobracelo proti mírnému pronikání nmeckého vlivu a kolonisace

do zemí slovanských, jehož král tak dsledn užíval k sílení své

moci, nýbrž proti politické rozpínavosti íše, Rudolfem Habs-

burským znova mocn probuzené. A pesvdení, že Cechy k Po-

lákm tsn pojí píbuznost krve i jazyka, naznaoval Pemysl
i v authentických projevech, jako byla na píklad smlouva s Bole-

slavem Stydlivým, vévodou krakovským, uzavená roku 1277.^)

Než král eský padl vskutku v nešastném boji a jeho polské

snahy byly tím pohbeny. Znlo to takka jako posmch osudu,

že práv vratislavský kníže Jindich, vychovaný na dvoe pražském

,,jako vlastní syn králv", týž, který se kdysi zavázal písemn,

že nepijme rytíského mee než z rukou Pemyslových a že odje
i eled svou do barev eských, uznal za cenu Kladska, odtrženého

od Cech, lenní svrchovanost krále ímského,^) podobn jako uinil

snad i jeho píbuzný, vévoda lehnický. Plné desítiletí není pak

slechu o pronikání m^oci eské do Polska, a když Václav II. smlou
hra zase zaíná, dje se tak za pedpoklad zcela zmnných.

Pemysl II. nemohl vlivu svého v Polsku platn roz\dnouti, jsa

píliš poután k zemím alpským, ale z ásti i proto, že sám žádným
kusem zem polské nevládl, nebo doasné poruenství nad Vra-

tislavském bylo ve smru tom základnou píliš vratkou. Postup

jeho syna byl zcela jiný.

1) Arch. Ost. Gesch. 29 Nó. 36—37.
") Viz k tomu Emler, Reg. II. Xo. 2248 a 2282—84. Xázor Grábnerv,

Bohmische Politik 44, že Jindich Vratislavský teprve roku 1287 podstoupil

lenní svrchovanost krále ímského, neobstojí ; stalo se tak patrn hned roku

1279.

19*
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Pokušení, jíti cestou otcovou a setrvati pi nárocích na zem
alpské, pihlásilo se ovšem i u Václava II. nkolikráte. Nejprve,

dokud byl ješt pod vlivem Závise z Falkenštejna, a pak znova

roku 1292, když se po smrti krále Rudolfa vyšinul na trn ímský
pomocí eskou Adolf Nasovský a panování rodu habsburského

v ddictví babenberském bylo nebezpen ohroženo mocnou koalicí

soused. Ale obratné ruce nejstaršího syna a ddice Rudolfova,

vévody Albrechta, se podailo zažehnati nebezpeí, a Václav II.

vzdal se pak znenáhla myšlenky, odiniti porážku otcovu pímým
útoením na habsburského švakra, a vzdal se jí tím snáze, že již

ped tím hledal své nedokavé rozpínavosti jiných polí, kde bylo

se nadíti menšího odporu.

Byly to jednak zem míšeské, v nichž tehdy Wettinci dlením

a vnitním nešvarem do koene otásli svou rodovou mocí; již

roku 1288 poal tu Václav II. svj postup tajným jedná níin

s Fridrichem Drážanským o koupi jeho podílu. Na druhé stran

pak to byly zem polské, kde v téže dob po smrti vévody Leška

Ce/ného ohlásil král eský své nároky na vévodství krakovské

i sandomské, snaže se zárove získávati lenní svrchovanosti

eské i hornoslezské Piasty. Úspchem, který po nkterém prodlení

konen provázel snahy ty, nabývá vliv eský v Polska základny

daleko pevnjší, než ml v dob Pemysla II. Otakara.

Není teba, abychom tu líili podrobn^) prbh zápasu

Václavova o Krakovsko v letech 1288—1291. Nebyl bez nesnází,

protože byl doprovázen posledními dozvuky vnitních boj v Ce-

chách, nebezpenou vzpourou Vítkovou po pádu Závisov. Dotkli

jsme se již v pedchozí kapitole toho, jak mladý král pekonal

odboj ten pomocí z Nmec, a táž pomoc, vedená bamberským bisku-

pem Arnoldem, mu usnadnila také vstup na stolec krakovský.

Nešlo pitom ovšem jen o výboj válený ; skoro dležitjší byla

jednání diplomatická jej pipravující a provázející. Byla pro Václava

dležitou školou, nebo jej nauila užívati nesvornosti drobných

knížat slezských, znicliž nejdíve Kazimír Bytomský a po nm jeho

ti bratí, vládnoucí v Tšín, Opolí a Ratiboi, se stali eskými

^) Následující nástin postupu moci Václava II. v Polsku opírá se

pedevším o podrobnjší úvahu, uveejnnou s názvem,,Václav II. a koruna

polská" roku 1915 v eském asopise Historickém, kde lze nalézti také

podrobnjší vývody o úprav lenního pomru ech k íši z roku 1298.
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many, a ukázala mu zárove, že i odpor mocnjších Piastovc, jako

byl Pemysl Velkopolský, lze pekonati penzi a obratným jedná-

ním, jediné proti odhodlanému knížeti kujavskému, Vladislavovi

Lokýtkovi. bratru Leška erného, se vžírn úsilím ddictví kra-

kovsko-sandomského si hájícímu, nebylo lze užíti prostedk
takových ;

jeho bylo pokoiti se zbraní v ruce a prostý houfec

polní na to nestail.

Tak se stalo, že tažení do Sandome a Kujav, uchystané

roku 1292 proti Vladislavu, bylo první velikou zahraniní vj^^pravou

Václava II., pi níž osobn nebojovný kTál si získal rytíské ostruhy

a pocítil po prvé sladkost velikého úspchu, když v ííjnu 1292

pod hradem Sieradzí ped tváí valného zástupu knížat polských,

vedených hnzdenským metropolitou, pokoený Lokýtek koleno

ped ním sklonil, manskou vrnost mu písahaje. Když pak na
sklonku téhož roku jedenadvacetiletý Václav II. vjel slavn do

Krakova, byl bezprostedním pánem dvou nejbohatších údl
polských, znamenitých doly a obchodním významem, a lenním

seniorem vtšiny vévod slezských i kujavských, kdežto k jiným

Plastm, jako byl Bolek Svídnický, získaný již roku 1289 ustou-

pením Šumberska, nebo Boleslav Mazovský, manžel Pemyslovny
Kunhuty,!) ho poutaly rovnž svazky pátelské. Tak mocného
vlivu v zemích polských jeho otec nedosáhl nikdy a pochopíme,

že touha Václavova se nesla rychle ješt k cílm dalším a vyšším.

V kathedrálním chrám na Wawelu, který, jsa posvcen
svatému Václavu i Stanislava, byl pímo symbolem spojené moci

eskopolské, uvidl korunovaní klenoty polské a slyšel zajisté

z úst kapitulár stará pání, aby zemím polským opt vzešla silná

moc královská. Spojiti na své hlav korunu pemyslovskou a pia-

stovskou se stává od té chvíle touhou jeho duše, pokorn se sklá-

njící ped knzem, ale vskutku žíznivé svtského lesku, moci a

magnificence. Ale ptal-li se, jak by bylo lze obnoviti korunu Bo-

leslava Chrabrého, znla odpov krakovských knží nepochybn,
že tak mže uiniti pouze stolec papežský, jehož lénem jsou veškeré

^) Satek ten zpsobil nemalé pohoršení, ježto Kunhuta byla k nmu
vyvedena z kláštera klarisek pražských, kde složila již sliby eholní; že se

tak stalo práv roku 1291 a to s vlí Václavovou, vnucuje domnnku,
že satek byl pedevším prostedkem k získání pátelství Boleslavova

proti Lokýtkovi.
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kraje polské. Souhlasu papežova bylo teba tomu, kdo by se chtl

ozdobiti korunou, skoro dv st let již odpoívající; le práv
v té chvíli jakékoliv jednání s ímem mlo znané nesnáze.

Od smrti Mikuláše IV., který zemel v dubnu 1292, byl stolec

papežský neobsazen a pedmtem boje kardinál, kteíí, jsouce

rozdleni na dva tábory pod vedením rod Colonna a Orsini, byli

daleci dohody. Šlo tedy o to, zvdti v as, která strana má lepší

áku vítzství a získati ji již pedem. Rádcem nad jiné povolaným

se zdál tehdy jakýsi mistr Alexius, jehož pivedl ke dvoru eskému
probošt Bernard Kamenecký. Obratný ten kanonista znal dobe
kurii ímskou a pevn vil v úspch strany orsinské. Získati ji,

znamenalo podle nho i získání budoucího papeže pro pání eská,

anebo aspo trvalou oporu jejich u kurie. Alexius naplnil mysl

královu vypravováním o velikém vlivu rodu Orsijii v ím, o tom,

jak ped nkolika lexy Mikuláš III., z rodu toho pošlý, jim již

pipravoval království v Toskán a jak mocní prokonsulové toužili

po spojení s nkterým domem královským. Z jeho úst mlavila

k Václavovi stará sláva íma, vného msta, která mysl královu

mocn vzrušovala. A práv tehdy, 1. bezna 1293, se mu narodila

dcera Jitka. Zásnuby nemluvat nebyly v dob té neobvs^klé;

nedlouho ped tím zasnoubil Václav jinou dcerušku, Anežku,

synákovi ímského kiále Adolfa pes to, že byla ješt v kolébce.

tJmluva taková, byla-li hned provázena politickým ziskem, mla
výhodu pouhého úpisu na velmi dlouhou lhtu. Proto dal Václav II.

svolení k tomu, aby Alexius šel do íma jednati o získání rodu

Orsini závazným slíbením ruky Jitiny synkovi senátora Gentile

Orsini, který byl z elných len rodu, jsa vlastním synovcem

všemocného kardinála Mattea, a práv roku 1292 se vyznamenal

ped Pisou jako generalissimus strany guelfské.

Alexius šel tedy do íma a jeho piinním byla rychle zpe-

etna svatební úmluva mezi královským rodem esk3hii a ímským
magnátem, jehož potomci o dv st let pozdji se spokojili s tím,

že uznali za své píbuzné eské pány z Rožmberka. Úinná pod-

pora chystaného jednání o korunu polskou byla zajisté podmínkou

svazku, jehož Václav II. užil také k tomu, že tehdy prostednictvím

kardinála Mattea Orsini získal do služeb svých slavného mistra

orvietského, o jehož innosti v Cechách jsme již slyšeli.

Václav II. byl práv v prvním nábhu svých velikých plán,

ale stejn jako narazily ve vnitíní politice novotáské snahy jeho
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na mnohý odpor, bylo mu i v otázce polské koruny pocítiti tžká

zklam.ání. Konklave v Peruggi trvalo nekonen dlouho a teprve

v ervnu 1294 vlivem kardinál z rodu Orsini byl vskutku zvolen

papežem ubohý poustevník, Celestin V. V :záptí však došla do

íma zpráva, že malá princezna eská, synu senátorovu urená,

3. srpna 1294 zemela. Tím zájem rodu Orsini na vci krále eského

jist zvlažnl a na sklonku roku pak došlo po nenadálé abdikaci

Celestinov k volb nového papeže, Bonifáce VIII. Mistr Alexius

zstal sice i potom v ím, žádaje z Cech znovu penz pro svá

jednání, ale konený výsledek byl zcela neoekávaný. Bonifác VIII.

na jae 1295 obnovil vskutku korunu polskou, ale ten, kdo ji

ml nositi, nebyl Václav II., nýbrž kníže z rodu Plastová, Pe-

mysl II. Velkopolský.

Jak došlo k tomuto obratu? Podle kroniky zbraslavské mistr

Alexius byl prost zrádce, který zpronevil peníze svého pána a

nad to jej ošidil, opativ korunu polskou ne jemu, nýbrž druhému

nápadníkovi. Snad se versi té na dvoe pražském vskutku vilo,

ale byly tu zajisté i jiné píiny neúspchu, než zrádné jednání

Alexiovo, který záhy po tom bídn skonil, byv vlastním sluhou

zavraždn. Plán Václavv patrn nezstal utajen a žárlivost

vyššího duchovenstva velkopolského, vedeného arcibiskupem

hnzdenským, Jakubem Svinkou, byla snadno vzbuzena. Koru-

novací Václavovou by byl Krakov zajisté postoupil mnohem více

do popedí, než bylo snesitelno metropolitovi, zdrazujícímu

dsledn prvenství Hnzdna. Svinka m.l asté styky s ímem,
rád vystupoval jako strážce práv stolce papežského v Polsku a

nebylo asi píliš tžko probuditi ctižádost Pemysla Velkopolského

proti plánm Václavovým.

Kníže ten, vládnoucí po smrti bratrov samostatn zemí

poznaskou, kališskou i Hnzdenskem, dal si roku 1291 sice od-

koupiti bohatým ki"álem eským své nároky na Krakov a žil

s ním v následující dob v dobré vli. Ale jeho postavení zm-
nilo se podstatn, když roku 1294 smrtí vévody Mestvína získal

také Východní Pomoany. Stal se tak pánem nejvtšího zceleného

území v Polsku, území, jež se dotýkalo pímo moe, a myšlenka,

že by Václav, dosáhnuv království, snad i nad ním chtl prostíti

svrchovanost svou podobn jako nad drobnými knížaty horno-

slezskými nebo nad pemoženým Lokýtkem, byla mu jist málo

píjemná.
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Bylo to tedy pedevším gesto obrany proti hrozícímu

postupu bohatého krále eského, vstupujícího plnou váhou moci

své do kruhu Piastovc, když Pemysl Velkopolský se jal

ucházeti v ím o to, aby se koruny polské nedostalo pánu Kra-

kova, nýbrž jemu samému, v jehož zemi leží metropole hnzdenská.

A Bonifác VIII? Neznáme dvodu jeho rozhodnutí; snad zdál se

mu pohodlnjším lenníkem pán menší moci. Jisté jest. že s jeho

svolením mohl Pemysl 26. ervna 1295 v Hvzdn za assistence

biskupa poznaského, plockého a vloclavského dáti se Jakubem
Svinkou pomazati a korunovati na krále polského. Hrob svatého

Vojtcha zvítzil nad ostatk}' sv. Stanislava a nový král okrášlil

pee svou významným nadpisem ,,Reddidit ipse solus victricia

signa Polonis".

Nevíme ovšem, jak ostatní knížata polská hledla na neoe-

kávanou událost, zda vidla v novém názvu Pemyslov sku-

tený nárok vrchní moci nad veškerou oblastí jazyka polského

nebo pouhé vyznamenání, jehož právní psobnost nepesahovala

vlastní oblast jeho moci knížecí, kraj velkopolský a Pomoany.
Pemysl sám si snad nebyl zcela jasn vdom, jal< daleko jdou

jeho zásadní práva vi ostatním knížatm
;
jist se tšil z toho,

že ušel nebezpeí eské nadvlády a dosáhl znamenitého zvýšení

své osobní hodnosti; cítil-li se však vskutku ,,králem Polska" nebo

jen ,,králem v Polsku", jest dnes tžko rozhodovati.

V Praze ovšem pijali in papeže Bonifáce za tžkou nespra-

vedlivost a korunovaci hnzdenskou za nesnesitelný insult. Jest

jist význané, že nový biskup krakovsk}'^, Jan Muskata, rodem

vratislavský Nmec a v Bologni vyuený, bystr}^ kanonista,

který požíval zvláštní dvry Václavovy, práv v polovici ervna
r. 1295 dlel v Praze a s ním i jiný sufragán arcibiskupství hnz-
denského, Konrád, biskup lubušský. Lze právem míti za to,

že se král eský s nimi radil o protestu proti korunovaci ,,krále Ka-

lišského", jak na dvoe eském posm^šn Pemysla nazývali.

Zvláštním poselstvem pohrozil tehdy Václav Píemyslovi, nevzdá-li

se nové hodnosti, že ostím mee k tomu bude donucen, a obšírné

žaloby eské putovaly do K.íma k papeži, dovozující, že velko-

polský pano\Tiík a arcibiskup hnzdenský si neprávem osobují

,,diadem, který od starodávna býval v Krakov" a že uinili to

zjevn ,,na potupu krále Václava", Václav II. žádal na Boni-

fáci VIII. výslovn zrušení pedchozího rozhodnutí, ale vcí ho-

I
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tovou bylo ovšem tžko otásti a vzáptí byla situace ješt více

znesnadnna, když Pemysl II., netšiv se více než pl roku z nové

koruny, 6. února 1296 náhle zahynul rukou vrahovou, syn ne-

zanechá vaj e.

Smrt jeho vzbudila dvojí otázku: kdo bude po nm vládnouti

na pd Velikého Polska i v Pomoanech a zda na tyto ddice
píejde také hodnost královská. Václav II. zajisté kroky svými

v ím a i jirak dosáhl, že žádný z knížat, kteí se zmocnili ásti

ddictví Pemyslova, si netroufal pijmouti výslovn dstojnost

kiálovskou, ale zatím nic více. Bonifác VIII. nebyl patrn ochoten

mniti zásadn své rozhodmití Hnzdnu píznivé a nadto jevila

se asi doba tehdejší Václavu II. samému málo vhodná k rozvinatí

velikých spor, protože byl práv mocn upoután hrozícún sporem

o Míše s králem ímským Adolfem NasovskýiU a politikou íš-

skou víibec.

Jest to chvíle, kdy eský král poal pipravovati svržení

Adolfovo a pozdvižení svého dosavadního soupere, Albrechta

Habsburského, na trn ímský a kdy otázky ty patrn zamst-
návaly úpln dvr pražský, posunujíce zájem o vci polské do

pozadí. Teprve roku 1299, když pádem Adolfov^ým spory íšské

byly neoekávan rychle rozešeny a Václav si dostaten pojistil

odmnu své pomoci v zemích míšeských, vstoupila otázka ko-

runy polské znovu do popedí. Ale tenlnráte v jiném rouše nežli

ped tím. Na dvoe eském hlásí se ve lstivých hlavách právnických

a snad i piinním krakovského Jana Muškáty od roku 1299

myšlenka, nev^máhati jen korunu polskou na poklad vévodství

krakovského, nýbrž pokusiti se zárove o získání ástí nebo celého

territoriálrúho ddictví Pemysla Vellcopolského.

Spory o ddictví to vlastn neustaly od roku 1296, nebo
po násilné smrti Pemyslov bjdo tu hned nkolik nápadník.

V Pomoanech, na které již tehdy žádostivé zraky upírali jak

Askánci braniborští, tak i ád Nmecký, vystoupil j akožto nápadník

Lešek, syn Ziemomysla Kujavského, ve Velkém Polsku sna/il se

dosíci vlády slezský vévoda Jindich Hlohovský, dovolávaje se

závti Pemyslovj^ nejvtší však úsilí rozvinul Vladislav Lo-

kýtek, jehož šlechta velkopolská povolala do osielé zem jako

manžela ladvigy, netee Zcibitého krále.

Zdržme se trochu u muže, jemuž osud uril, aby od mládí

byl úhlavním odprcem eského panství v Polsku. Úryvkovité
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záznamy nkolika klášterních annál, jež jsou takka jediným

naším pramenem o politických bzích v tehdejším Polsku, nedo-

volují nám ovšem, abychom pronikli až k jeho osobnosti. Z chudých

narážek jejich jest možno jen uhodnouti, že život Vladislavv

byl vskutku pohnuté dram.a barbarské pestrosti a plné stíídání

jasu i stínu, jehož konec teprve ozáila smílivá a veliká peispek-

tiva. Drsný bojovník, otelý od mládí ve sterých dobrodružstvích,

byl jist pravým protikladem eského krále, churavého, obale-

ného dvorským pepychem a klášternickou ueností. U mnohých
historik polských Vladislav jest ovšem od poátku uvdomlým
vlastencem, bojujícím obtav za zcelení národa a proti vlád

cizinc v polské zemi. Lze však sotva míti za to, že by pedstava

ta byla výstižná.

Uvdomlé snažení národní, pokud nebylo pouhým pi-

rozeným instinktem, nýbrž mlo ráz skuteného programu,

probouzelo se v dob té, jak ješt uvidíme, hlavn v duchovenstvu

polském a vnikalo na sklonku 13. století asi jen velmi pomalu

mezi knížata, obklíená namnoze cizími, bojovnými námezdníky

a s duchovenstvem se statn sváíící. Vladislav v prvních letech

svého \^'stupování se neliší nijak od svých knížecích druh. Ml
patrn pedevším vzácnou neústupnost, vlastní tak asto lidem

drobného vzrstu, pro jaký byl sám posmšn pezván Lokýtek.

Bojoval se zdravým sobectvím pedevším za vlastní zájmy, za

svá práva ddická. Jen ada neoekávaných shod asi zpsobila,

že po vymení Pemyslovc jeho vítzství b3do zárove ^átzstvím

národního celku polského a teprve tehdy, k posledku dlouhého

boje, postihl \nadislav vlastní cenu národního uvdomní pro své

cíle. Ale statený bjd vždy a nezdolatelný v sebedve svérázného

hrdiny, protloukajícího se dobrodružn s malou družinou rodným

krajem, jehož nezlomila ada tžkých proher a který dovedl

tžiti obratn z mnohých šastných náhod.

Na ty jeho život v pravd rovnž neb^d skoupý. Štstí mu
pálo pedevším tím, že pežil své bratry a mohl po nich dditi.

Jako drobný údlný kníže, vládnoucí nevelikou zemikou kolem

Brestu Kujavského, byl bj^asi beze stopy zmizel v klubku ostatních

Piastovc. Smrt bratra Leška erného roku 1288 jej však posu-

nula rázem do popedí: mohl zápasiti o Krakov a Sandom nejen se

slavným vévodou vratislavským, ale pozdji i s mocným králem

eským. Byl to boj plný dobrodružství, vítzství a pád tak ne-

I

I
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oekávaných, jako byla porážka roku 1289, kdy Vladislav byl

nucen v pestrojení žebravého mnicha se vykrásti z Krakova,

odtud pak ješt podruhé podobn prchal ped vojskem eským. Ale

v bojích tch stal se osobou obecn známou a i když konen
roku 1292 byl donucen vzdáti se obou zemí, na nž eský lev položil

svou tžkou tlapu, zstalo mu z ddictví po bratrovi aspo kní-

žectví sieradzské, tebas jako pouhé léno eské. Roku 1294 smrtí

druhého bratra, Kazimíra, nabyl údlu lenického, tak že spojil

ve svých rukou tém celou oblast kujavskou. A náhle smrt Pe-
mysla II. mu otevela dv léta potom cestu k panství nad Velikým

Polskem.

Tu bylo mu ovšem zase zápasiti s ostatními nápadníky

ddictví, ale Vladislav snažil se tentokráte nespoléhati se jen na

zbra, nýbrž vedl si diplomaticky. Aby mohl vytlaiti synovce

Leška z Pomoan, uzavel nejprve s Jindichem Hlohovským

smlouvu smírnou, kterou slezskému soupei postoupil jihozápadní

ást kraje velkopolského, ponechávaje sob díl, který bylo snáze

s Kujavskem spojiti. Tak opanoval vskutku i Pomoany a byl

pánem držav rozsáhlých.

Než po Pemyslovi II. nezbyly jen zem a msta, zbyl také

lesk koruny královské, kterou se zesnulý se svolením papežským byl

ozdobil. A lesk ten ml zvláštní cenu pro Piastovce, jenž pedcho-

zími zápasy byl takka peduren k tomiu, aby vzdoroval hegemonii

krále eského nad krajem polským. Lokýtek cenil i toto ddictví

vysoko. Bez výslovné autorisace papežské, které nebylo ani rychle

ani lacino dosáhnouti, netroufal si sice pijmouti koruny královské,

nechtje se patrn ped upevnním moci své v novém kraji zne-

páteliti zjevn také s Václavem II., svým lenním pánem za Brest

a Sieradz, ale naznaoval pece aspo titulem, jehož v listinách

nejastji užíval, že není jen pánem obyejného údlu, jako ostatní

Piastovci, nýbrž zem vyznamenané dstojností královskou.

,,Dux regni Poloniae et dominus Pomoraniae et Cujaviae, Lenci-

ciae et Siradiae" jest titul ten. V jiných listinách užíval ovšem

také obratu ,,dux regni Maioris Poloniae", který ukazoval zjevn,

že v jeho rukou dstojnost království polského jest pojem ist
territorialní, k údlu Velkopolskému se poutající, a nikoliv snad

nárok na svrchovanou moc nad veškerou oblastí národa polského,

po jaké toužil Václav II.
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Na cíl tak vysoký Lokýtkovi tehdy nebylo vskutku možno
míiti, nebo v samém. Velkém Polsku jeho postavení se jevilo

stále svízelnjším.. Hned r. 1297 se rozbila dohoda s Jindichem Hlo-

hovským a mezi sousedy došlo pece k tuhému boji. Takové zápasy

údlných knížat polských nestrhovaly s sebou ovšem širších vrstev

národa; zem jimi sice trply velmi, ale boj opravdový vedla jen

malá vojska, jejichž jádrem byly dvorské družiny knížat, složené

z nkolika magnát, jejich klient a z ety najatých, cizích žoldné.
Vše se konívalo zpravidla jen útoením na nkolik pevných míst

a pálením, vsí nechránných, ale i taková drobná válka žádala

penz. A ty nemohl Lokýtek snadno sehnati, a jich ml zjevn
zapotebí již proto, že se v boji s Hlohovským opíral zejména

o hlouek uherských jezdc, vedených magistrem Synkou, jemuž

bylo hotové platiti. Finanní nesnáze rostly tak- den za dnem a

staly se Vladislavovi konen osudnou lékou, jež umožnila zejména

Václavovi II., aby svým vlivem nadobro opedl bojovného

Piastovce, Icterý stál eskému postupu nejvíce v cest.

Rozmnožení panství Lokýtkova psobilo hned roku 1296

v Praze patrn obavou, aby nevystoupil znova s nároky na Kja-

kovsko. Nevíme, zda obava ta byla oprávnná ; v titulech listin,

v nichž Vladislav vypoítával tak svdomit své údly, není tehdy

nikdy ani Krakova ani Sandome; vidíme však pece jen, že

18. listopadu 1297 vymohl na nm dvr eský zápis, v nmž
se co nejdkladnji znova odíkal všech možných nárok na Ki-a-

kovsko a Sandomsko, uznávaje výslovn lepší právo Václava II.

Za slavnostní renunciaci tu pak pijal slib penžité podpory 5000

hiven stíbra, která zajisté ve chvíli tísn byla vehni vítaná.

Listina svým slohem a ostražitým vypoítáním všech práv-

ních prostedk prozrazuje, že vznikla nepochybn v kancelái

eské, a pro zásadní stanovisko dvoru pražského jest význané,
že Lokýtkovi nebylo dovoleno zmiovati se v ní ani narážkou

o ,,království polském'". Sml se oznaiti prost jen ,,vévodou

Velkého Polska", nebo Václav II. neuznával království polského,

jež by se opíralo o korunovaci hnzdenskou z roku 1295, nechtje

patrn upustiti stále ješt od nadje, že si jednou sám korunou

polskou, jež mu tehdy unikla, ozdobí skrán. A rostoucí nesnáze

Lokýtkovy mu usnadovaly cestu k tomu cíli.

Penžní pomoc z ech, a-li byla vbec vyplacena, neukojila

zajisté poteb vévodových, který vlekoucím se bojem s hlohovským
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soupeem byl donucen k vymáhání mimoádných dávek na du-

chovenstvu velkopolském a byl i jinak se svou válenou rotou

zemi stále na obtíž. Letopisy velkopolské naíkají trpce na divoké

to hospodáství, jehož vlastní pííinu mžeme tušiti v chudob
Lokýtkov. Bez vlastního bohatství a patrn prodlužen již z boj
o ICrakov, byl odkázán na náhodnou pomoc velmož svtských
a duchovních, kteí ho do Velkého Polska byli povolali, ale sotva

se mli ochotn k velkým obtem. Tak zápasil Lokýtek znova

a znova s nemožností platiti své družin a byl nucen sáhati k ná-

silnému vydírání, jež mai pak podkopalo pdu pod nohama. A bo-

hatý král eský hledl s ironickým úsmvem na zoulalý zápas,

jenž nm pivádl obt pímo do sít. Okamžik, kdy nesnázemi

uštvanému knížeti sí ta byla vržena na hlavu, ukazuje nám listina

Lokýtkova, vydaná v Kl^ce 23. srpna 1299.

Jest to opt listina, jejíž právnicky mnohomluvný a pi
tom pedkladný koncept patrn dodala kancelá eská a v níž

zase slib nkolika tisíc hiven svdnou oovicí, za niž stísnný

Piastovec, kícrý nkolik dní ped tíra psal mšanm do Lubeka
drazn, že nepotebuje jiného než penz, prodává své prvoro-

zenství. Listina se jeví prostým užitím pemoci velmožného

ki"ále nad chud3'^m dobrodruhem. Slavnostní písahou na evange-

lium, se v ní zavazuje Vladislav, že o píštích vánocích pijde do

Prahy, odevzdá do rukou Václavových své zem Velké Polsko,

Poznasko, Pomoany, Lenici, Kujavsko i Sieradz a pijme
je od nho zpt jakožto ddiná léna eská. S velkou podrobností

uvádí listina závazky s tím spojené a záruky, kterých se králi

eskému od nového mana dostane ; a nejen že se v ní nedje nikde

zmínka o Lokýtkov ,,la:álovství" velkopolském, nýbrž smlouva

uruje, že vévoda má míti novou pee s tituly svých zemí, jejíž

nadpis byl patrn stanoven tak, aby ani stínem neurážel nárok
Václavových. Smlouva vrcholí pak v drakonickém ustanovení,

že Vladislav, nedodrží-li slibu a nepijde -li k lenní písaze do

Prahy, ztratí prost všechny své zem. Spadnou ipso facto na krále

eského a poddaným Lokýtkovým bude otevíti brány mst
i hrad eské moci a složiti Václavovi písahu poddanskou, aniž

by vévoda ml práva tomu jakkoliv brániti. A to všechno za 4000

hiven polských a za postoupení dchod župy olkušské na osm let.

Ze spleti ímskoprávních a kanonických klausulí listinu

peplujících a prozrazujících uenou ruku mistra Gozza Orviet-
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skéh.0 nebo jiného juristy Václavova, vyzírá jasn oekávání, že

kníže, podepsav tvrdý úpis ve chvíli tísn, v slov asi státi nebude,

a e král eský tím nabude proti nmu právních prostedk,
jaké zákon dává viteli proti padlému dlužníku. Pom_r schytra-

lého Pemyslovce, opírajícího se o hromady stíbra a diplomati-

ckou pevahu, k divokému knížeti z poviselských hvozd nemohl

býti vskutku lépe vystižen nežli pergamenem tím, jenž dnes od-

poívá ve vídeském archivu.

Pišel-li Lokýtek do Prahy, nevíme, nejspíše nikoliv. Ale

Václavovi II. nebylo ani teba využíti až do krajnosti práv, jež

mu dával Sh^^lokv úpis, zpeetný na Kl^ce. Cesta do Velkého

Polska se mu roku 1300 uvolnila ješt jinou branou, kterou mu
otevelo duchovenstvo velkopolské.

Dotkli jsme se již toho, že útisky, které pinášela válka Lo-

kýtkova s Jindichem Hlohovským, vzbudily prudkou nevli

kléru. Souvký letopisec poznaský viní Vladislava a jeho družinu

ze svévolného hubení statk duchovních, utiskování poddaných

i sirotk, ze svatoki"ádežného pustošení hbitov a jiných vcí,

,,0 nichž mluviti jest hrozno". Ješt po letech naíkal arcibiskup

hnzdenský na bezprávné zabrání statk svého kostela na Len-

icku, a zejména biskup poznaský Ondej, z mocného rodu

Zarebv vydal konen v dioecesi své obecný interdikt pro ná-

silí utrpné od vévody. Biskup ten spolu s Wislavem, biskupem

vloclavským, sjednal již v ervnu 1298 v dohod se svým metro-

politou v Koácianech tajnou smlouvu s protivníkem Lokýtkovým,

Jindichem vévodou Hlohovským ; slezský vévoda, užívaje v listin

té poprvé názvu ,,vévoda království Polského, Pomoan a Slezska",

zaruil v ní duchovenstvu velkopolskému veškeré žádoucí svobody

a biskupovi poznaskému dstojnost královského kancléie pro

pípad, že by se mu podailo ,,dosíci pomocí arcibiskupovou a

biskup jmenovaných i jejich kostel královské koruny".

Ondej Poznaský a Jakub Svika doufali patrn, že stejn

jako roku 1295 proti Václavovi eskému opatili v ím korunu

Pemyslovi, touže cestou nyní vytlaí Lokýtka z jeho velkopol-

ského ddictví a vsunou Jindicha na jeho místo. Než síla údl-

ného knížete slezského na to patrn pece nestaila a pl druhého

roku potom, kdy postavení Lokýtkovo bylo zejm podryto a jeho

spory s duchovenstvem ješt více zosteny, obrátil se zrak duchov-
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nich magnát konen k jedinému sousedovi, jenž mohl mocí

svou zmiítané zem.i dáti rázem kHd, ke kráH eskému.

Nkdy na poátku roku 1300 došlo v zemích velkopolských

k sjezdu pán svtských a duchovních, na nmž odprcové Vladisla-

vovi mnohými dvody hájili návrhu, aby byl proti nmu král

Václav do zem povolán, a ozdoben korunou hnezdenskou. Zaznla
tu slova, jaká asi již za dob Pemysla II. Otakara bylo v Polsku

astji slýchati; byla vynášena do výše moc panovníka, jenž

nejlépe mže obhájiti kraj polských ped nájezdy pohan a vrátiti

jim mír vnitní, byla prý vytýkána výslovn podobnost jazyka

eského s polským a kmenová píbuznost národ tch, pro kterou

na panství krále eského nebude nutno hledti jako na vládu

cizince. Mocným lákadlem bylo ovšem také bohatství královo,

jehož domiule nevyerpatelné poklady obetkaly hotovou svato-

záí u sousedních národ. Než pes to prese vše zdálo se potebným
opodstatniti jeho povolání do zem aspo ponkud i ddickým
nárokem.

Stedovký velmož i tam, kde si osoboval právo volby

panovnické, inil tak nejradji v rámci rodu dotud v zemi vlád-

noucího. Václav II. byl již tém od tí let vdovcem a kdesi v Nm-
cích u píbuzných své macechy žila mladá dcerka krále Pemysla II.

Velkopolského. Dotud jí nebylo mnoho dbáno, nyní však mla vy-

stoupiti v popedí, aby -pipjala eského krále k rodu Piastovu,

zjednala mu ddická práva k zemím velkopolským i ke korun
svého otce.

S požadavkem, aby Václav II. pojal mladou Ryksu za cho,

bralo se tedy z jara 1300 poselstvo pán velkopolských do ech,
kde píchod jeho, aspo u dvora, zajisté nebudil dojem neoekáva-

ného pekvapení. Nebo poselství formálnímu zajisté pedcházelo

dvrné jednání, a byly-li které obtíže, šlo pi nich asi hlavn
o smíení nárok stolce krakovského s hlediskem arcibiskupa

hnzdenského, který se nemínil vzdáti požadavku, aby Václav II.,

stane-li se králem polským, byl konmován jeho rakou.

Šlo o to, pistoupí-li Václav na podmínky poselstva a zejména

rozhcdne-li se s rukou mladé Ryksy pijmouti korunu svého

bývalého soupee a tím ustoupiti od tradice, která vidla v Krakov
hlavu zemí polských. A král pivolil, vida ped sebou otevenu

nejschdnjší cestu k dosažení cíle tolik let unikajícího. Povolání
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velmož velkopolských bylo jist bezpenjší než pouhý draz
na dsledky smlouvy v Kl^ce uzavené, a zprávy, které pinesl na

poátku roku 1300 králv kanclé Petr z Aspeltu od stolce papež-

ského z íma, nebyly asi tak píznivé, aby budily nadji, že Bo-

nifác VIII. se rychle pikloní k vyplnní Václavovy žádosti o koru-

nování v Krakov. Nemáme sice o tom pímých zpráv, ale z toho,

co pozdji následovalo, lze míti za jisté, že papež nechtl slyšeti

o tom, aby zm.nil pedchozí rozhodnutí ve prospch Václavv.

Jen jakožto ze a ddic Pemysla Velkopolského mohl se Václav II.

odvážiti i bez povolení papežského sáhnouti po korun polské

a proto pijal, slibuje poselstvu, že se v brzku vypraví s vojenskou

mocí do jejich zemí.

Než Václav II. byl panovník opatrný. Nemaje souhlasu

papežského a nedoufaje, že ho v brzku dosáhne, chtl býti aspo
bezpeen ped odporem druhé hlavy kesanstva, krále ímského,

i rozhodl se, že vezme zem, které se chystal vyrvati Vladislavovi

Lokýtkovi, v léno od íše.

Historikové polští Idadli nejednou Icráli eskému rozhodnutí

to za tžký hích proti slavné zásad úplné nezávislosti kraj
polských na íši nmecké a sluší se, abychom vci té vnovali

nkolik slov. Dotkli jsm.e se již pi Pemyslovi II. Otakaru tohoto

rozporu mezi státní tradicí eskou a hlediskem, vtšiny Piastovc.

Pomr Václava II. k íši byl ovšem ponkud jiný, než býval pomr
otcv. Zdá se, že nikdy nezatoužil po korun ímské, a na dvoe
jeho nechyblo hlas povzbuzujících; dovídáme se ,že sama sestra

králova, vášnivá Anežka, vdova po mladém Rudolfovi a matka

Jana Parricidy, odsuzovala opatrnou netroufalost bratrovu,

tvrdíc, že kdyby byla na jeho míst, H^šecek svt by pokoila

své moci.

Václav byl patrn sdostatek pouen nezdarem nábh otco-

vých a vdl, že každé úsilí panovníka slovanského pvodu by
skonilo zase porážkou stejn jako kandidatury souvkých princ

rodu francouzského ; Nenmec neml vskutku vyhlídek na korunu

Oty Velikého. Akoli tedy nepodléhal žádné illusi ve vci té a a
byl naplnn ctižádostivým sebevdomím panovníka v pravd veli-

kého a v kesanstvu nad jiné vynikajícího, nemínil se pece
naprosto vytrhovati ze svazku íše ím.ské. Svazek ten mu ml
naopak býti cennou zbraní proti žárlivosti soused, a neml-li sám
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nadje na korunu ímskou, chtl ji aspo rozdávati jako pední

volitel a dbáti toho, aby nesetrvala na hlav píliš mocné. Jeho

stanovisko ve vci té se srovnávalo asi dlouho se slovy, jimiž

podle letopisu souvkého eský komoí Ondej kdysi ki"ále Pemysla

srážel s ucházení o korunu ímskou, prav, že spokojí-li se se

stolcem otc svých a ddinou moc svou vskutku až k moi
rozšíí, král ím.ský v pravd bude na nm závislý a sám štítem

i meem mu bude sloužiti.

Proto nepokoušel se Václav o zlomení odvkých svazk,

poutajících monarchii pemyslovskou k íši a tsikka již vrostlých

v eský názor svtový ; ale nesmly býti tíživé a králi eskému se

mlo dostati plné záruky, že žádný král ímský se již nepokusí

o takové zdraznní jejich ,jako uinil posléze Rudolf Habsburský

vi pokoenému Pemyslovi. A tu vskutku vjnnohl si Václav,

dosáhnuv již ped tím obnovení práva kurfitského a dstoj-

nosti arciíšnické, díve než uvolnil Albrechtovi Habsburskému

vstup na trn v Nmcích, roku 1298 závazný slib, že on sám
i všichni nástupci jeho v království eském budou prosti jakých-

koliv závazk íši povinných za léna, která mají od krále ímského

a kterých snad ješt nabudou. Jako lenník íšský neml býti

král eský nikdy vázán k úasti na íšských taženích a rocích,

jen když se k tomu odhodlá dobrovoln a z vlastni vle.

Slevou tou tedy pomr Cech k íši ztrácel vlastn pravý ráz

závazku poddaného, mn se spíše ve spojenectví svrchovan

výhodné a jen jednu stranu právn vížící. Podobn asi, jako toho

v 16. vku Karel V. sm.louvou burgundskou dosáhl pro kraje nizo-

zemské, požíval král eský tehdy ochrany íše: jest jejím údem
a smí zasáhati psobiv do jejích vnitních vcí, ale pes to stojí

se svou mocí vlastn mimo dosah jejích ád, pokud ády ty jsou

povinnostmi a nikoliv jen právy. Ježto pak výhody ty platily pro

všechna, i pozdji získaná léna, nebylo zajisté tžkým rozhodnutím,

pipustil-li Václav jejich rozšíení na nové državy^ polské.

A byl v tom i projev prozíravé opatrnosti. Václav II., jak se

zdá, vzal kdysi již cd Rudolfa I., jsa práv odkázán na jeho pomoc,

v léno Krakovsko a Sandom.sko. Syn Rudolfv, nyní vládnoucí

král Albrecht, nevzdal se zajisté zásadních nárok íšské svrcho-

vanosti nad Polskem, tebas nemly valné opory v právní tradici.

Promluvíme na jiném míst souvisleji o vzájem.ném pomru
Susta, Dví kaihy ítských djin I. 20
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mezi ním a Václavem II.; zde staí, pipomeneme-li, že pomr
ten nebyl ozdoben trvalým pátelstvím, nýbrž naopak do dna

prosycen nedvrou a žehráním, otráven protivami let minulých.

Václav II. pomohl sice Albrechtovi nedávno na trn ímský,

ale teprve, když jej byl jednou ped tím již se stup jeho strhl,

a byl nadto jist zklamán píliš dokonalým úspchem svého díla,

urychleným neoekávan rychlou záhubou Adolfa Nasovského

v bitv u Gollheimu. Albrecht nebyl, jak se toho v Praze jist

nadáh, zabaven na léta vleklým bojem se svým soupeem, nýbrž

zvítzil na ráz a dosáhl i obecného uznání v íši rychleji, než jeho

eskému spojenci bylo milo. Zdá se sice, že Albrecht dostál pes
to hlavním slibm, uinným Václavovi ped volbou, ane odmítal

závazk z volby plynoucích a to tím spíše, že se tíživý stín papež-

ského neuznání stále vznášel nad jeho hlavou, ale hokosti dívj-

ších neshod a nepátelstev tkvly na dn íše a bylo na obojí stran

teba vdomi opatrnosti, aby nebyly náhle zvíeny.

Proto pochopíme, pro se Václav, díve než vytáhl do Polska

dobývati zemí Lokýtkových, rozhodl požádati Albrechta o jejich

udlení v léno. B\i to pouze, jak jsme již pravili, in prozíravé

opatrnosti a nikoUv snad svévolné ,,koení Nmicm", jak mínili

nkteí djepisci polští. Albrechtovi se nemlo pedevším dostati

pohodlné píležiíosti, aby jednou snad mohl vystoupiti proti králi

eskému s podobným obvinním samovolného sahání na léna

íšská, s jakým vystoupil jeho otec proti Otakarovi. Prosba o ped-

bžný souhlas s výbojem chránila ped takovými konci a len ní

závazek k íši podle normy z roku 1298 nepinášel vskutku bemen
podstatných.

Nkdy na poátku ervna 1300 vybral se tedy kanclé eský,

pan Petr z Aspeltu, na Rýn ke králi ímskému s žádostí tou a neml
nikterak tžkou práci. Nebo vskutku pipoutání sil eských k vzdá-

lené oblasti poviselské bylo habsburskému panovníkovi jen vítané.

Již Rudolf I. vidl v ucházení Václavov o Krakovsko nejbez-

penjší od\Tácení re\ándikaní politiky dynastie eské od zem.í

alpských a podporoval je, jsa si dobe vdom toho, že v Nmecku
samém není dosti místa pro souasné uplatnní rozpínavých snah

moci eské a nadjí habsburských. Albrecht soudil o vci té patrn

podobn jako otec a roku 1300 ml nadto i jiné dvody, aby se

v^-stehl jakýchkoliv neshod s králem eským.
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Zrak jeho spoinul práv tehdy na hrabství hollandském a

nkterých jinj^ch lénech nizozemských, osielých roku 1299 smrtí

Jana Hollandského. Jejich získání naplovalo pedevším jeho

m.ysl. Habsburská moc, opená nejen o m.ocné ddictví baben-

berské a državy švábské, nýbrž dosahující také beh moe sever-

ního, mohla spíše nabýti v íši trvalé nadvlády, než zstávala-li

vlivem svým pipoutána pouze k jižnímu Nmecku. Albrecht,

ponechávaje vládu v Rakousích úpln nejstaršímu synovi Rudol-

fovi, soustedil tedy zájem svj tehdy pedevším k vcem po-

rýnským, snaže se tam nabývati rozhodné pevahy také smírnou

dohodou s králem francouzským, které ml sloužiti i satek syna

jeho s francouzskou princeznou Blankou a v níž Albrecht vidl
mocnou oporu jednak proti útokm z íma, jednak proti nespo-

lehlivosti knížat nmeckých. Než získání HoUandska a zemí

frízských nebylo snadné; bylo nutno v}Tvati je ddici po peslici,

Janu z Avesnes hrabti hennegavskému, a Albrecht si byl již

na jae 1300 jasn vdom., že proti postupu jeho moci v kraji

porýnském zraje vbec a zejména mezi tamními kurfity prudký
odpor. Shoda s králem Václavem mu byla v pedveer tžkých
zápas tch tedy zvlášt cenná, a když Petr z Aspeltu v Mohui
k nmu pistoupil s žádostí svého pána, chvátal jí vyhovti.

Dosvduje to zejm listina, kterou Albrecht 29. ervna
vydal ,,svému nejmilejšímu bratru", králi eskému, aby prý

,,aspo ponkud" odmnil vrnost a píchylnost, kterou Václav

vyniká nad ostatní knížata íšská. Dává m.u v ní výslovné povo-

lení k zabrání všech zemí Lokýtkových a jejich pijetí jakožto

lén íšských, a o njakých závazcích nebo povinnostech z tchto
nových lén plynoucích není ani ei.

Dosáhnuv tak úelu svého poslání a zpraviv o tom svého

pána, Petr z Aspeltu zatím se nevrátil do Cech, nýbrž jakožto kníže

íšský, nebo tím byl biskup basilejský, provázel Albrechta dále

na tažení do oblasti dolního Rýna, zatím co se Václav, zajištný

souhlasem krále ímského, chystal k výprav do Polska.

Pípra\y k tažení tomu byly patrn velmi dkladné. Silnou

mocí poetného vojska ml býti odpor v Polsku na ráz zlomen.

Ješt na smrtelné posteli Václav II. vzpomínal velikého nákladu

na to vynaloženého a skoupé zprávy pramen nám napovídají, že

z valné ásti to byly zase žoldnéské kontingenty z Nmecka,
20*



308

kteréž táhly s eským králem do Polska. Tak zavázal se dolno-

bavorský vévoda Ota, že pirazí k vojsku Icrále eského se stem

tžkých jezdc za žold pti tisíc hiven, zaruený spolehlivými

jistci.i)

Ale vedle cizích kapitán úastnili se také domácí velmo-

žové eští se svými družinami dobrodružné jízdy do dalek3'Ch kon-

in; o tom není pochybnosti. Doítáme se toho zejména o panu

Hynkovi z Dube a Jindiichovi z Lipé, kteí ješt po letech pipo-

mínali nesplacený žold svj a táhli se k zástavám za nj uinnvTn.

A podobných zjev v panstvu eském byla nepochybn více.

Poátek výpravy se však ponkud zdržel, asi hlavn proto,

že Václav II. nechtl opomenouti, o podle kroniky zbraslavské

národ polský tolik žádal a za ,,potchu si kladl", totiž satku
svého s ddikou Velikého Polska, dcerou Pem.yslovou.

Byla to ovšem, podivná nevsta královská, vlastn ješt pouhé

dít, osudem divn zmítané. Mladá princezna, zvaná Richenzou

po švédské matce, dcei vyhnaného ki'ále Valdemara, kteréžto

jméno b3do y^^slovováno u Polák jako Ryksa a u ech pak

jako Rejka, ztratila m.atku v pátém, otce v sedmém roce a opu-

stila Polsko po za\Táždní Pemyslov roku 1296, ubírajíc se do

Nmec s nevlastní m.atkou svou, tetí ženou Pemyslovou, Markétou,

dcerou Albrechta Braniborského. Jak podobný byl vlastn její

osud mládí Václavovu! Na téže braniborské pd ztrávila i ona

nkolik krušných let dtských, v cizím svt, kde její macecha

rychle \ystídala dva nové m.anžely, knížete Niklota Roztockého

a Albrechta Lauenbm^ského. Sama Ryksa byla záhy zasnoubena

bratranci Oto\i, nejmladšímu sj^nu téhož m.arlvrabte, jenž býval

poruníkem Václavovým. Patrn m.ínil rod braniborský satkem
tím zesíliti své nároky na Pomoany, ale mladý snoubenec zemel

pedasn a pak vzpomnli si duchovní páni velkopolští na mladou

dcerku Pemyslovu, nabízejíce ji spolu s polskou korunou eském.u

kráh.

Dobrý pomr pražského dvora k rodu braniborském-u jist

usnadnil jednání a tak se stalo, že v ervenci 1300 mladiká knžna,

zajisté již valn ponmilá a polskému ovzduší odcizená, vstupovala

1) Riezler, Gesch. Baierns II. 280; listina ta jest u Emlera, Reg. II.

N«. 2776 neprávem položena k roku 1306, kdy Ota dlel v Uhrách.
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na pdu nové vlasti, do Cech, do zem, na jejíž osudy mla míti

znaný a chvílemi takka osudný vliv. Tehdy bylo to však ješt

nesmlé dvátko, které nedokonilo dvanáctý rok,^) když ji

nkdy v druhé polovici ervence v Žitav z rukou braniborských

pstoun pijímali dstojný opat Heidenreich Sedlecký a pan

Beneš z Vartemberka, aby ji slavn.ostn doprovodili do Prahy

ped krále, o jehož dvoe v Bramboích jist slj^chala a který ji

ml nyní jako manžel ruku podati.

A zdá se nepochybným, že došlo v Praze vskutku k satku
v posledních dnech ervence, ale byla to pouhá ceremonie a nic

více. Skutené v satky dvanáctiletých dvátek nebyly ovšem

v dob té vzácné; Jakub Aragonský na píklad, jednaje

o svých dcerách roku 1314, naznauje, že jedenáct let jest

vk, kdy dve lze provdati, a kroniká zbraslavský pímo
tlumoí obecný podiv nad tím, že Václav II. konsumaci druhého

manželství svého zdržel až do 14 roku Ryksina. A již bylo pí-

inou odkladu toho cokoliv, jisto jest že Václav II. se spokojil

s pouhým slovním obadem, jenž mu umožnil, aby vystupoval

v Polsku jakožto právní ddic Pemyslv, a mladou cho ode-

vzdal do ochrany své tet, povolané za tím úelem z Polska.

Byla to Griffina, bývalá vévodkyn krakovská, sestra Václa-

vovy uherské matky Kunhuty, která mla kdysi, jak se zdá,

znaný podíl na založení panství Václavova v Krakovsku a s kterou

se v záí roku 1299 ješt setkáváme na vdovství jejím v Starém

Sai. Na eském dvoe nebylo tehdy patrn jiné paní královského

rodu, jež by se byla mohla státi oporou mladé královnice. Sestra

Václavova Kunhuta byla tehdy ješt u svého manžela v Ma-
zovsku a proto povolána paní Griffina a dáno jí v užívání

královské panství Budyn i nkterá jiná zboží, aby se ujala Rejky,
zatím co Václav II. v ele svých vojsk poátkem srpna vstoupil

na pdu polskou.

Kudy se bralo tažení, nevíme pesn, ale jest pravdpodobné,
že se nkde v horním Slezsku vojsko eské spojilo s rytístvem

krakovským a pomocnými etami Piastovc hornoslezských. Pak
bylo patrn nejprve teba zlomiti moc LokjHkovu tam, kde mla

1) Tvrzení kroniky zbi-aslavské, že Rejce roku 1300 bylo již 14 let,

není správné; narodila se 1. záí 1288; viz o tom Balzer, Genealogia
Piasíów 256.
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Oporu nejspolehlivjší, v rodném jeho údélu.^) Pes Sieradz tedy

a Lenici táhl asi Václav pímo na stední Vislu, k Brestu Kujav-

skému. Pozdní podrobná zpráva Dlugošova o prbhu tažení

nezasluhuje sice v celku víry, zakládajíc se jist jen na vratkých

a mylných dohadech povídavého sbratele, ale poznámka, že král

eský ležel táborem u Gostinina, v srdci žírných zemí Kujavských,

a že pronikl až k Plocku na Visle, opírá se asi pece o datum z n-
které souvké listiny Václavov^^

Odpor, s kterým se tu eské vojsko setkávalo, byl nepatrný;

v oteveném poli mu eliti nedovedl nikdo, hrad za hradem,

msto za mstem vzdávaly se tém bez obrany, a zteení n-
kterých tvrzí, jejichž špatné placené posádky byly metlou kraje,

dodalo výprav vskutku spíše rázu výpravy proti loupežným

škdcm zem, jak to tvrdí lo-onika zbraslavská. Na kterémsi

takovém hrad, útokem vzatém, byla nalezena vzácná koist,

brati a jiní píbuzní Závise z Falkenštejna. Byli to asi Vítkovci

Budivoj a Henclin, kteí nedovedli jako druzí brati nešastného

otíma Václavova nalézti po jeho pádu milosti královy, nýbrž

hledali útulku u polských nepátel kiále eského. Nyní byli ko-

nen pece v rukou ,Václavových ; moc eská, jejímuž pronikání

do Polska se práv Závis kdysi v cestu stavl, dospla po desíti-

letém usilování až k stední Visle a zbožný Václav ukázal, že

neumí zapomínati urážek. Jeho nenávist k zrádnému poruní-

kovi byla patrn pehluboká a hlavy bratr Zá visových padly

na polské pd rukou katovou stejn jako hlavy jiných loupeživých

dobrodruh z družiny Lokýtkovy, který sám byl nucen prchati

z rodného kraje.

Vylíení Dlugošovo, jak nešastný vévoda, zradou se všech sti-an

tísnný a marn se skrývající v odlehlých koutech m.oálovitého

kraje, nemoha konen nikomu ze svých bývalých poddaných

dvíovati, prchal s manželkou do Uher, neopírá se snad o pra-

meny souvké, ale není pravdnepodobná. Vskutku je tžké upíti

1) Tak se aspo vc jeví podle Roczniku wielkopolského (Mon. Pol.

3, 41), kde jedin jest zápis ponkud podrobnjší, a také Jindich Heim-

burský (Fontes rer. Boh. 3, 321) vytýká, že Václav táhl pedevším ,,contra

Loketkonem". Že se tažení úastnilo rytístvo krakovské i sandomské,

,

vysvítá ze zápisu Roczniku Traskeho o vpádu ruském do Sandomska
,,militibus existentibus in bello cum rege Bohemie" (Mon. Pol. 2, 858).
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soucitu knížeti, jehož tehdy kolo štstny smetlo ve tyicátém

roce vku s výše skoro královské zase tak hluboko do bídy vy-

hnanství, že sotva byla ješt nadje na nové povznesení.

Stejn jako Kujavsko podrobil Václav rychle Kališ, Hn-
zdensko a Poznasko, vlastní zem velkopolské, kde mu dohoda

s magnáty svtskými i duchovními pedem urovnala pdu, a tak

tažením nkolika málo nedl bylo dosaženo vlastního cíle výpravy.

Nebo zdá se jistým, že Václav II. od poátku nemínil táhnouti

ani pes Vislu do údl knížat mazovských, ani do polských Po-

moan k Baltu.

Pomoany ty, jest to dnešní Západní Prusko, ovšem hodlal

pipojiti k ostatním svým zemím, ale spolehl se pi úprav tamních

pomr na spojence, jemuž jen opravdu mocný panovník mohl

dvovati, totiž na ád rytí nmeckých, nejbližších soused

zem. Václav II. ml s ádem, který v jeho zemích byl ode dávna

bohat nadán, styky pátelské a pirozeným prostedníkem byl

len ádu, nám dobe známý zpovdník králv Heman, kanovník

ádové kapituly cheknské. Práv nkolik msíc ped tažením

do Polska daroval Václav na jeho prosbu nmeckým kižovníkm
kapli na hrad Špilberku u Brna s bohatou dotací a výslovným

urením, aby kapitule chehnské sloužila za útulek, kdyby vpády

Litvín a jiných pohan její pobyt v Chelmsku snad ohrozily.

Z tchto slov listiny královské^) zní podobný zájem o ád jakožto

baštu proti severnímu pohanstvu, jaký vedl Pemysla II. k jeho

jízdám do Prus, a není teba pochybovati o tom, že také Václav II.

hájil scelení Polska pod svým žezlem zájmem ochiany kesanstva

od loupeživých soused pohanských, k jejichž pokoení ád i Polsko

mli svorn pracovati. Jisto jest, že užil pátelských styk
s ádem nemalou mrou pi pronikání moci eské do Pomoan.

V zemi té tehdy znanou moc ml velmož Svenca, palatin

kdanský a stlpský, se synem Petrem, jenž pízní Lokýtkovou se

stal proboštem v Kališi. Svenca pešel bez obtíží na stranu eskou,

ale byl ohiožován jinými pány, kteí do zem volali Sambora,

knížete rujanského. Sambor se zmocnil vskutku nkterých pohra-

niních zboží. Na odvrácení nebezpeí toho požádal tedy Václav II.

pruského landmistra Helwiga z Goldbachu, aby se ujal vrchní

Byla vydána 23. bezna 1.300; Emler, Reg. IV. No. 1916.
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ochrany Pomoan, a naídil posly svými Svencovi, jehož potvrdil

v úadu palatina a kapitána zem, aby ve všem užíval rady land-

mistrovy i bratí ádových, do Pomoan vyslaných.') Sám do

Pomoían a k moi nešel, nýbrž shromáždiv kolem sebe v Hnzdn
kruh knížat a velmož polských, obklopen jsa vítzným vojskem

svým, hodlal pijmouti bez prtah korunu královskou.

Kdy došlo ke korunovaci té, na den sice nevíme, ale podle

datování panovnických let polských v pozdjších listinách Vá-

clavových jest zjevno, že se tak stalo v posledních dnech msíce
srpna 1300. Hnezdenský arcibiskup Jakub, eený Svinka, týž,

který korunoval Pemysla ped nkolika roky a s nímž Václav II.

se poprvé byl sešel již kdysi pi obléhání Sieradze rolcu 1292, vsadil

korunu na hlavu Václavovu. Korunovace sama ovšem neprošla

bez rušivých stín a byla pravým opakem nádherné slavnosti

pražské roku 1297, která pepychem a potem knížecích úastník
k sob pipoutala zraky celé Evropy. Kraje velkopolské, zmítané

zápasy let minulých, byly zchudlé a zneklidnné ; v nich nebylo místa

na rozvíjení knížecí nádhery. V\^jma úastníky \^pravy a nkohk
Piastovc nebylo tu také cizích hostí knížecích a proto slavnost

mla spíše ráz kvapné improvisace, naprosto odchylný od eských

korunovací, k nimž asto se daly po léta znamenité pípravy.

Bylo zjevné, že Václav II. chvátá s návratem a že mu jde jen o to,

aby si tentokráte zajistil pijetím koruny co nejrychleji jméno

královské v Polsku. Lesku mlo slavnosti dodati pasování etných

bojovník na lytíe, ale také tento obad byl \^'konán zpsobem
neobvykle ponurým., nebo v Hnzd kolovaly povsti, že životu

královu hrozí tajné úklady, a proto noví rytíi se nezastkvli ani

v zlatistých ízách sla\niostních. nýbrž setrvalí v železném odní,

takže na slavnosti vbec jako by byl utkvl neklid pístrachu

a zlých pedtuch.

A byla i jiná znamení, která jedva korunovanému králi jaksi

posmšn pipomínala úskalí, na nichž bylo možno uváznouti.

Slavné kázání po korunovaci v dómu hnzdenském neml polský

duchovní, nýbrž kanovník pražský, doktor dekret Jan Wulfing

z Ostrova, královský protonotá a rodem Nmec. Bylo to kázání

^) Vysvítá to ze zajímavé a bádáním dosud opomíjené listiny Hel-

wigovy z 29. kvtna 1301, otištné u A. Seraphima, Preussisches Urkunden-

buch L, No. 762.
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velmi dovedn sestavené, patrn plné scholastických subtilit,

v jakých si Václav II. liboval, takže mu nemohl upíti uznání

ani hnzdenský pan arcibiskup Jakub, veliký nenávistník všeho,

co páchlo nmectvím, který jist jen s nechutí vidl uhlazeného

dvoana z Cech vstupovati na kazatelnu ve svém kathedrálním

kostele. Ale sed vedle krále, odlehil své nevli aspo drsnou

poznámkou, že mistr Jan sice znamenit káže, ale že jest pece jen

psí hlava a šelma nmecká.
Ne\áme, zda král tváí v tvá pokáral smlá slova arcibi-

skupova^), ale nezatajil jich svým dvrníkm a horšil se nad nimi

velmi. A pochopíme snadno, pro. Nešlo jen o urážku vynikajícího

lena rady královské ; z úst Jakuba S^^nky zavanul takka chladný

dech protestu proti rázu okolí Iviálova a jeho sklonm vbec.

Jest jist nesprávný názor historik, líících vc tak, jakoby

Václav II. byl pímo smoval k založení veliké íše, v níž nmecký
duch a živel mly co možno rychle zvítziti nad pvodním pro-

stedím slovanskjžm. Zejména zcela bezdvodné jest tvrzení

Grabnerovo, že Jan z Ostrova v kázání svém prý ,,vytýkal n-
mecký ráz nového panství v Polsku". Toho jist nebylo. Ale

se stejnou jistotou mžeme íci, že králi, který ml kolem sebe

toUk nmeckých rádc a který moc svou opíral zejména o nmecké
mšanstvo, horníky a žoldnée, byly velmi proti mysli podobné

projevy protinmeckého nacionalismu. Václav II. znal oucha toho

zajisté dobe již z ech a vd], že aspo z ásti jest rouškou, v níž

se kuje také odpor svetsk^/ch i nkterých ducho^^lích pán proti

vzrstu moci l<rálovskc. Vidli jsme ostatn již nahoe, že proti-

nmecké cítní v Polsku i v Cechách se nevyvíjelo jen v prosté

soubžnosti, nýbrž že se namnoze navzájem stýkalo, sesilovalo

a vyrstalo ve skutené vdomí spolených zájm ,,slovanského

jazyka".^)

V Polsku bývalo ovšem ješt uritj i nežli v Cechách ducho-

venstvo vlastním, pilíem uvdomní toho. Kdežto u tíd jiných

1) Tvrdilo se to nejednou, na píklad Wolkan ve své Geschichte der

deutschen Literatur in Bohmen 8, ale bez dvodu podstatného. Nebo
uštpaná replika, že kdo mluví jedovat jako arcibiskup, má jazyk horší

psího, který pece lízáním ránám ulevuje, jest pouhá sentence Petra Ži-

tavského a nikoliv snad výrok králv.

*) Velmi pípadn o této stránce vci pojednal J. B. Novák ve Sb >r-

niku Gollov.
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odpor proti nmeckému živlu se dlouho je^^l i tu spíše jen chvilko-

vými záchvvy, nesli duchovní polští petžce trvalou soutž
cizineckou a nespokojenost jejich vyrostla konen v hlasitý

odpor protiNmcm jakéhokoliv druhu, hrnoucím se do rozervané

zem a její domácí ády drsn odsunujícím. Biskupové polští

stžují si na synodách s vášnivým rozhoením, že cizí ády du-

chovní v zemi odmiítají píjímání Polák ; zakládajíce nové kláštery

bez povolení biskup a ,,vyhánjíce syny vlasti polské", pipojují

prý kláštery své k saským provinciím, nedbají interdikt vy-

slovených biskupy proti híšným knížatm, pisluhují jim svátostmi

bez ohledu na daný zákaz a kazí tím vbec církevní svobody.

Než polské duchovenstvo spatovalo záhy pirozeného nepítele

svého i v družinách nmeckých nám.ezdník a "rádc, jimiž se

knížata rodu Piastova tak ráda obklopovala a -jejichž vzájemné

boje hubil}' zemi. Výboje nmeckých soused, jako byla markrabata

braniborská, ohrožovaly rovnž tžce i dioecesánní práva biskup
velkopolských a zkracovaly jejich dchod}-. Nevážnost, kterou

nm.ecký r5rtí ve služb knížecí v Polsku projevoval dom.ácímu

obyvatelstvu, a hrabivost, s jakou se vsouval do kruhu domácích

velmož, budila odpor prelát polských rovnou mrou jako za-

tvrzelost, s níž nmetí kolonisté odepíravali placení desátk
duchovních a halíe svatopetrského, dovolávajíce se svého privi-

legovaného postavení a handiešt. Biskupové polští vidli se

odstreny cizími klerik}^ i pány svtskými od vlivu a moci a to

tím spíše, že nkterá knížata polská se ocitla v opravdovém zajetí

svých nmeckých družin a dávala nmin pednost, i když jí sama

mluvila tak bídn, jako Boleslav Lehnický, souást nik Pemysla II.

Otakara, o nem-ž kroniká zlomysln zapsal, že nminou svou

budíval obecnou veselost. Biskupové vidli vbec ve zmnách
spoleenského ádu, jak je Nmci do zem vnášeli, zhoubu svého

postavení a hledali proto ochrany zejména u stolce apoštolského.^)

Hlavmím mluvím nespokojenosti té byl práv Jakub Svinka,

který prý o Nmcích vbec nemluvíval jinak než jako o psích

hlavách. Hned na poátku své metropolitní innosti vyhlásil na

-) Zprávy o vcech tch nejlépe sebral Jan Ptáánik v rozprav ,,Denár

swiQtego Piotra obroc^ jednosi politicznej i koácielnej w Polsce" Akad.

Krakov. Ser. II. 26, 1908. 164 s. Jiné doklady má H. Abraham, Sprawa

Muškáte 144.
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synod v Lenici roku 1285 památné ustanovení proti nmeckým
mnichm a knžím, žádaje ,,k zachování a posile jazyka polského",

aby se katechese dala v národní ei tak, že by školmistry vbec
nesmli býti, kdo neznají dokonale polsky a neumjí v jazyku tom

spisy vykládati. V obratném memoriálu do íma shrnul Svinka

tehdy stížnosti národní, ukazuje zejména také na to. že oškubávání

Polska nmeckými sousedy zmenšuje výnos halíe svatopetrského,

a žádaje, aby stolec papežský se ujal práv jeho suffragán proti

Nmcm. Volání pak obnovoval i pozdji, zejména roku 1295,

takže nepochybíme domnnkou, že drsné slovo pronesené pi
korunovaci hnzdenské roku 1300 nevyklouzlo mu z úst náhodou,

nýbrž jako nepímá výstraha králi, který tak miloval nmecké
básník^^ a cisterciáky, výstraha, aby se jeho vláda snad také

v Polsku nestala ochranným štítem cizích mnich a prebendá,
kteí se k novému králi jist horliv tlaili.

Otázka, jak bude králi eskému vbec možno vládnouti nad

novými kraji polskými a jakými zásadami se pi tom bude íditi,

byla ovšem velmi dležitá. Historiografie polská není v oceování

krátké vlády Pemyslovc svorná. Setkáváme se v ní s hlasy

velmi píznivými a hned na to s rozhoeným odsuzováním. Tak
praví M. Bobrzyski doslovn: ,,Vláda eská vehni blaze psobila

na další rozvoj Polska. Byla to vláda silná, která všeliké zápletky

hned v zárodku dusila a spolenost polskou, z tolika rznorodých

initel složenou, navykala jednotnosti a svornosti. Vedena jsouc

jedn.otným smrem, navykala vláda eská jednot zárove roz-

manit údly, pesvdila Poláky, že pes pldruhavkové rozdlení

mohou tvoiti, a to s velkým prospchem svým., jedno politické

tlo. Kdo ví, zda-li bez krátké vlády Václavovy byli bychom se jiz

kdy sami na jednotnou monarchií vzmohli!" Naproti tomu z výrok
jiných historik polských, na píklad H. Abrahama nebo dokonce

F. Koneczného, vane ostrý pízvuk nechuti a odsudku. Jim jest

vláda eská v Polsku prost cizovJádou, bezohledn odstrkující

domácí živel a instituce. Vítzství Václavovo bylo podle nich

pouhým vítzstvím nmecké rozpínavosti a germanisaního úsilí

a bylo od poátku nenávidno vlastenci polskými, kteí skládali

veškeré nadje v Lokýtka jakožto uvdomlého zástupce národní

svéráznosti.

Skuten, zdá se, djiny eského panování v Polsku nenalezly

ješt posuzovatele dosti stízlivého, který by je cenil s monografi-
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ckou pesností, nejsa \' zajetí zásadních hledisek, pedem po-

jatých. Snad bude badatel takový jednou nucen znan stlumiti

i chválu i hanu. Než úkol ten by mohl s prospchem vykonati jen

polský djepisec: co nám zde jest možno podati, jsou prosté a jist

nevýstižné poznámky k dležitému thematu.

Nesmímie zapomínati pedevším, že Václav II. ani po koruno-

vaci hnzdenské nevládl vším Polskem. Jeho vlastní panství tvoilo

po vypuzení LokjHkov ovšem mocný a souvislý pás zem, sá-

hající od moe až k hranicím uherským a ruským. Táhlo se od ústí

Visly pedevším po levém behu veliké eky, jen v Sandomsku
a Krakovsku pesahujíc talcé na beh pravý, a k tomu zabíralo

ješt skoro veškero povodí Varty. Pomoany, zem velkopolské

ást Kujavska a vévodství krakovsko-sandomské tvoiity tento

mohutný pás, který jak po levém tak po pravém boku byl

ovšen menšími vévodstvími Piastovc. V poíí Odry byla to

knížata slezská, na pravém behu Visly knížata mazovská a

kujavska.

Pomr jejich k eskému králi nebyl asi veskrze stejný. Knížata

slezská se již od devadesátých let piznávala vtšinou k lenní

závislosti na Cechách, 'a i z nich se nkteí patrn nepodrobili. Tak
se zdá, že Jindich Hlohovský, in si i po roku 1300 ddické

nároky na nkteré zem velkopolské, nebyl nikd}" v pátelských

stycích s moci eskou.

Na dolní Visle kuj avsko-inovroclavští synovcové Lokýtkovi,

Lešek, Pemysl a Kazim.ír, uznali lenní svrchopanost eskou, a jest

pravdpodobné, že tak uinil i nejmladší bratr Lokýtkv, Zie-

movit, kníže dobínský. Nebo práv roku 1300 byl postižen

lirozným vpádem Litvín, který m.ocn zpustošil jeho zemi a po-

stihl i sousední državy ádu nmeckého. Jedin od silné moci novéha

krále polského kynula podstatnjší ochrana a proto se jí Ziemovit

asi sotva vzpíral, stejn jako jest málo pravdpodobno, že by to

byl uinil jeho soused Boleslav Mazovský. Nkteí polští histori-

kové tak sice tvrdí, ale bez souvkých doklad a zapomínajíce, že

BoJeslav, loupeživýiui sousedy z východu nejvíce ohrožovaný, ml
díve než jiní Piastovci pátelské styky s dvorem pražsk3'7m. Víme,

že jeho manželkou byla již zmínna Kunhuta, sestra Václavova,

s níž ml syna, význan Václavem, nazvaného. Kunhuta sice

opustila manžela z píiny nám neznámé a vrátila se do Cech,
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ale to se udalo teprve roku 1302^) a v dob korunovace hnzdenské

nic nesvdí tomu, že by byl Boleslav Mazovský vzrstu panství

svého švakra na levém behu Visly pekážel.

Neumíme ovšem ííci, zda Václav II,, dosáhnuv koruny polské,

s ní spojoval urité nároky na zásadní suverenitu nade všemi

údlnými knížaty polskými z rodu Piastova. Jest to však dosti

pravdpodobné a jist mžeme míti za to, že pijímaje z rukou

arcibiskupa Jakuba zlatý vínek královský, necítil se pouhým

nástupcem Pemysla Velkopolského, prostým ,,rex Majoris Po-

loniae", nýbrž vidl v sobe patrn nástupce Boleslava Smlého,

nového Arona, jak ho slibovaly legendy o sv. Stanislavu.

Svdí o tom hned titul, který pijal od té doby a jehož v listi-

nách dále vždy užíval, prostý ale V3h-azný název ,,dei gratia Bo-

hemiae et Poloniae rex". Z nho zmxizelo tedy stejné markrabství

moravské jako vévodství krakovské a sandomské, jichž až do

roku 1300 Václav neopomíjel nikdy v titulu vypoítávati. Pojem

koruny polské zahrnoval v pedstav jeho asi stejn Krakovsko

i Sandomsko, jako pojem království eského mu zahrnoval i Mo-

ravu, a již v této zmn názvu tkvl jaksi program i praetense.

Uskutenni jejich ovšem nebylo snad veskrze úspšné. Sotva

lze míti za to, že by byli všichni Piastovci, i ti, kdož byli již lennírn

poutem k Václavovi spiati, piznali korunovaci hnzdenské dosah

tak hluboký, a v praxi i po roku 1300 slovem ,,regnum. Poloniae"

skoro vždy, aspo v Polsku samém, se rozumlo jen Velkopolsko

na rozdíl od polských území sousedních.^) I sam_a eská správa

užívá nkdy oznaení toho ve vyteném smyslu, ist terríto-

riálním.

Než právní pomr k zbývajícím knížatm polským byl vc-
vlastn podružná; dležitjší byla úprava vládní moci v rozsáhlém

území, králem eským v Polsku pímo zaujatém. Zdá se, že

Václav II. po korunovaci v Plnzdn v Polsku píliš dlouho ne-

^) Teprve 22. er\'na 1302 vstupuje do kláštera sv. Jií na hrad
Pražském, kde se 19. záí téhož roku stala abatyší. Zprávy o ní sebral

nejlépe Balzer 1. c. 424 a M. Vystyd, Die steierische Reimchronik 1, 33.

2) Tak mluví Pemysl Inovroclavský v listin ze 7. prosince 1300

(Cod. dipl. Maj. Pol. II. Nr. 833) o hradu Naklo, že leží ,,in regno Poloniae"

a sousedí s kujavským krajem bydgošcským.
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prodlel/); aspo na sklonku roku 1300 byl již zase v echách,

a lze míti za to, že již ped odchodem dal nové íši správu, jež

pevn zajišovala jeho panství.

Kronika zbraslavská, která má nejpodrobnjší zprávy o pobytu

králov v Polsku, zmiuje se o tom všem jen obecnými slovy,

pravíc, že král odjel, ,,když byl všechno v onch krajích polských

ádn upravil", a zanechav tam ,,pro capitaneo" pana Hynka
z Dube. Jestliže vskutku pan Hynek, který jak víme, náležel

k nejužšímu kruhu dvrník Václavových a byl vlivným lenem
písežné rady, po odchodu králov v Polsku nkterou dobu ješt

pobýval, nebylo to jist dlouho, nebo brzy se s ním potkáváme

zase v Cechách a v listinách polských se jméno .jeho vbec ne-

vyskytá. V listinách tch se potkáváme v letech následujících

s adou jiných plnomocník královských, kteí tu vládu vedou

a zpravidla jsou opravdu oznaováni jménem ,,kapitán".

Pozdjšímu zvyku eskému by odpovídalo, pekládati název

ten slovem ,,hejtman", v historické literatue polské se však ujal

název ,,starosta"2) a vtšina badatel ví v pímou souvislost

hejtman ki-ále eského s pozdjším zízením starost polských;

než nezdá se, že by 'skutená, institucionální souvislost taková

byla dokázána. Otázku tu by bylo snad teba znova podrobiti

pesné revisi, jež by zjistila, jak mnoho sled ki"átkého panství

eského pežilo vbec zmatenou a rozvíenou dobu let 1306—1314

následující po záhub Pemyslovc a zda Lokýtek, spojiv konen
opt zem polské v jakousi jednotu, mohl na n njak navazovati.

Cenná monografie St. Kutrzeby o starostech polských 14. vku,

vydaná v rozpravách akademie krakovské, dala vci té sice

mnohé objasnní, ale ve všem jí pisvditi lze pece asi ztží.

Jisto jest, že slovo ,,capitaneus" v monarchii pemyslovské

mlo pevný obsah hned ped tím, než eský rod pronikl do Polska

;

znamenalo osobu, již panovník pro uritý obvod povoval vy-

i

1) Dlugošovo vypravování o tom, jak táhl z Hnzdna na Pozna a tam

prodlévající Ryksu za manželku pojav, ji korunou ozdobil, odporuje sv-

doctvím pramen souvkých a neprávem je pijal na píklad Caro, Gesch.

Polens II. 4.

2) Že název ten na poátku 14. vku ani v echách nebyl neznámý,

,

dosvduje Dalimil cap. 56, mluv o tom, že Božej a Mutina ,,v zemi za

starosty ostasta".
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konáváním úkon, které jinak byly vyhrazeny jemu samému.

Podle názoru 13. století ml panovník vládnouti co možná osobn
;

sám ml, aspo v nkterých pípadech, sedti na soud a pijímati

stížnosti poddaných a mnoho jiných rozhodnutí záviselo na nm
a vymykalo se zvykové kom,petenci krajských a dvorských bene-

ficiár. Zejména byla teba, aby v každé zemi shromažoval
obas kolem sebe pány k dvorskému roku a vyizoval nahromadné
otázky vtšího dosahu. Proto vidíme, že Pemysl II. Otakar

v turnu takka pravidelném navštvuje Cechy, Moravu a Rakousy
a s obvyklou pohyblivostí stedovkého krále vládne v nich

osobn. Tu není mu teba hejtman zemských. Vzrostl-li však

poet panství podrobených vlád jednoho panovníka tak, že nebylo

mu mxožno vzdálenjší úzerrií pravideln navštvovati, nezbývalo,

než poviti zastoupením panovníkovým nkterého pána, ab}^

souvislost vládní moci píliš netrpla. A takovým zástupcem jest

kapitán nebo hejtman zemský. Tak vládl král Otakar pomocí

takových hejtman ve vzdálených krajích, do nichž nemoh] píliš

asto dojíždti, jako byl kraj nad Enží, Štýrsko, Korutany a pan-

ství ješt jižnji ležící. Tím se jeho zem vlastn rozpadaly ve dvé,

na skupinu vlády osobní a skupinu vlád hejtmanských. A totéž

vidíme u Václava II. V echách a na Morav postail vládnouti

osobn, ale v Krakovsku a Sandomsku užíval hned od poátku
hejtman.

Tak vlastn jmenování hejtman neznamenalo nic jiného,

než pcnhou substituci osoby panovníkovy, a ke jmenování jejich

docházelo nkdy i tam, kde jinak král vládl osobn, byl-li totiž

panovník nucen odjeti na delší dobu. Tak roku 1298, kdy Václav II.

dlel po nkolik msíc mimo zem eské, jsa zabaven jízdou do

Míšn a návštvou íšského snmu v Norimberce, jmenoval Rai-

munda z Lichtenburka svým ,,kapitánem" na Morav, i) a uinil

tak nejspíše také v echách, a zde jméno zástupce nám známo není.

A uvidíme ješt, že Václav roku 1304, bera se na výpravu do
Uher, rovnž uinil zemským hejtmanem v Cechách svého brani-

borského strýce.

1) Proto bývá neprávem \-znik trvalého hejtmanství zemského na
Morav kladen již do doby pemyslovské; došlo k nmu vskutku teprve za

Jana Lucemburského, v letech, kdy nepítomnost králova se stala zjevem
tém neustálým. A rovnž neprávem vidí Grábner 1. c. 105 v jmenování
Raimundov úinek domnlých centralisaních snah Petra z Aspeltu.
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Hejtman zemský jest tedy v podstat náhrada za osobu

královu v zemi, jeho plnomocný zá.stupce. Vskutku ovšem taková

nálirada nebývala vždy m-ilá zemi, kteréž se jí dostalo, a hlavn
šlo-li o hejtmany cizince. Katastrofa moci Otakarovy v zemích

alpských s tím souvisela aspc z ásti, a city, s nimiž obyvatelstvo

vítávalo vládu hejtmanskou, vyjaduje pípadn Otakar Štýrský

v 230. kapitole své kroniky. Vypravuje tam, jak se bránih slezští

páni ,aby zem jejich nepipadla králi eskému. Král prý má tolik

zemí

daz wk mit im versmet waeren;

n kumt er hinze Merhaeren

etwen km in zwein járn.

wir hieten iibel gewarn,

swenn er uns sine Béheim sant

ze houbetliuten in daz lant.

Páni slezští zde ovšem Václava II. zle pomlouvah; z jeho

itinenáe vidíme, že do Moravy jezdil vskutku asto vládnouti,

ale jest význaný strach, že by nestail již na jízdy do Slezska

a že by tam proto jm.énoval echa hejtmanem. Václav II. vskutku

tak uinil v Krakovsku a, rozšíiv roku 1300 panství své až k moi
Baltskému, nemohl asi ani chvíli pomiýšleti na to, že by krajm
tak vzdálenými a rozsáhlým vládl osobné. Od poátku tu nezbývalo

než jmenování hejtman.

Jde o to, kolik hejtman správa zemí polských žádala. V lite-

ratue se potkáváme ve vci té s rozhnými názory; bylo vy-

slovováno mínní, že nade vším Polskem byl ustanoven jediný

nejvyšší kapitán, kdežto jiní badatelé, na píklad Kutrzeba,

tvrdili, že každé bývalé vévodství údlné mlo svého starostu.

Obojí jest asi nesprávné. K domnní prvnímu svádl titul nkte-

rých hejtman, kteí se zvali ,,capitaneus regni Poloniae", což

však dlužno v^iožiti jen na království polské v užším smxyslu,

totiž na Velkopolsko. Na druhé stran máme listinné doklady

o tom, že stejn jako pod Piasty bývalo nkolikero vévodství

spojováno doasn v jediné ruce, tak i za eské správy nkdy týž

kapitán zastupoval osobu královu zárove v nkohka údlech.

Jisté jest ovšem, že vláda eská nikde nesmazala nadobro hranic

údlných útvar, vzniklých v dob pedchozí, a že nesvedla d-
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sledného soustední správy zemské do jednch rukou. A není

bez zajímavosti poohlédnouti se po osobách, jimž král eský
dával vládnouti svým jménem v zemích polských.

Ocitáme se tu ovšem na pd velmi nejisté, jsouce odkázáni

na nkolik náhodných zmínek listin, které se práv z doby vlády

eské zachovaly v potu pramalém a neposkytují nijaké záruky

úplnosti. Kapitáni byli vtšinou cizinci. Cechové. Jedin v Po-

moanech v prvních letech vystupuje jakožto ,,capitaneus terrae"

pán domácí, zmínný již palatin stlpský a kdanský Svenca, vládne

tu však takka pod dozorem landmistra ádu nmeckého, který

v kvtnu 1301 doasn ovládl i Kdansk a vyslovoval nadji, že

král Václav msto i s kiajem okolním dá ádu ,,v almužnu a vné
vlastnictví". 1)

Ve skutenosti král tak neuinil, snaže se pozdji opíti

panství své patrn i v Pomoanech o živly spolehlivjší, nežli

byl ád a m.ístní magnáti. Svenca zstal palatinem, jeho syn

Petr, bývalý probošt kališský, dostal darem msto Neuenburg

a král eský slíbil mu pi satku s eskou šlechtinou, dcerou

Dticha Spatzmanna, bohaté vno, ale kapitánem v Pomoanech
na, sklonku roku 1302 jmenuje se eský pán. Tas z Vizmburka,

který již roku 1294 hejtmanoval v Krakovsku a nyní se stal sta-

rostou královským nejen v Pomoanech, nýbrž souasn i v Ku-
javsku.

Kujavskem se tu ovšem rozumlo nejspíše jen území kolem

msta Brestu, totiž pvodní údl Vladislava Lokýtka. Nebo
souasn v jiné ásti Kujavska, v bývalém vévodství lenickém,

v}^stupuje jakožto hejtmian Václavv jakýsi pan Alexius z Leken-

štejna, jemiTŽ nejspíše byla pikázána také bývalá zem sieradzská.

V království polském pak v užším smyslu, tedy ve VelkémPolsku,

jmenuje se hejtmanem královským záhy po odchodu Václavov,
v lednu 1301, moravský pán Oldich z Boskovic, který tu však

dlouho nepobyl. Byl králem peložen do Krakovská a spravoval

v letech následujících tuto zemi, se Sandomskem spojenou,

kdežto na jeho míst starostou ve Vell<ém Polsku stal se Mikuláš,

bývalý vévoda opavský.

^) Vysvítá to z listiny landmistrov)^ otištné v Preuss. Urkundenbuch
I. 2, Nr. 762.

šus ta, Dv knihy eských djin I. 21
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Mikuláš, levoboek Pemysla II. Otakara a tedy nevlastní

bratr Václava II., byl již muž nemladý, prošlý pohnutým životem.

Již roku 1273 byl královským otcem, pasován na rytíe pi tažení

do Uher a v boulivých dobách po sm^rti Otakarov hrál dosti

dležitou úlohu, snaže se uhájiti pedevším údlu opavského

proti stran protivné, vedené Závišem z Falkenštejna. Pád jiho-

eského velmože byl z ásti jeho dílem, a následující postup moci

eské do Krakovská posunul Mikoláše, znalého pomr polských,

rovnž do .popedí. Roku 1294 vidíme ho jakožto kapitána eského

v Krakovsku a výnosné to postavení mu umožnilo v následující

dob vzdáti se zemi opavské, kterou, snad pro dluhy, zachovati

nedoved] a Icráli Václavovi postoupil.^) Jak dlouho tehdy hejt-

manoval v Krakov, íci nelze,^) ale ve stycích Václavových

s knížaty polskými býval asi dležitým prostedníkem; tak pi
jednání s Vladislavem Lokýtkem v Kl^ce roku 1299 jest uren
rozhodím s eské strany. Pochopíme tedy snadno, pro práv
jeho Václav na jae 1301 jmenoval svým zástupcem ve Velikém

Polsku na míst Oldicha z Boskovic, pesunutého do Krakovská.

Nezdá se však, že by vláda Mikulášova v novém hejtmanství

byla bývala úspšná; aspo vypravuje Dlugoš, opíraje se patrn

o nkterý záznam souvky, že bývalý vévoda opavský byl již

roku 1302 králem odvolán „pro náky na zlé v^''dírání", a zminky

listin to iní pravdpodobným. Nebo od jara roku 1302 zástupcem

královým v krajích velkopolských není již Mikuláš a vbec žádný

vznešený kapitán, nýbrž jen provisorní správce s nižším titulem

,,camerarius regni Poloniae", Fridrich z Cakovic, eský vladyka,^)

1) Prásek, Djiny kraje Opavského 102 ml za to, že Mikuláš Opavska

se vzdal hned roku 1294, do Krakova se ubíraje. Než že se tak stalo teprve

pozdji, kdy Mikuláš již nkterý as v Polsku hejtmanoval, dokazují listiny

jeho, otištné Loserthem z formuláe svatopavelského. Snad se udala ,,re-

vocatio terre Opavie ad manus regis", o níž se mluví roku 1298 (Cod. dipl.

Mor. V. Nr. 84) až po smrti bratra Mikulášova, kanclée Jana, v nmž
vévoda opavský ztratil cennou oporu. Jist však k ní došlo ped prosincem

1296.

2) V beznu 1300 vystupuje jakožto hejtman v Krakovsku pan Vok

z Krava (Cod. dipl. Min. Pol. II. Nr. 538), než není nemožno, že byl jen

doasným zástupcem Mikulášovým, když on se chystal s králem na \'ýpravu

do Hnzdna.
^) Palacký {II., 283), sveden byv poznámkou Dlugošovou, ml tohoto

Fridricha za Slezana a ve stopách Palackého šel i Griinhagen, Schlesische
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jenž vystupuje mezi služebníky Václavo\^ v Cechách po prvé

roku 1297.

Patrn byl Mikuláš vskutku odvolán, ale zachoval snad titul

kapitána a nkteré dchody, kdežto skutenou vládu vedl muž

nižší, ale spolehlivjší. Fridrich z akovic se pak stal na n-
kterou dobu dokonce opravdu nejdležitjším zástupcem krá-

lovským v nov získané ásti Polska. Nebo, když v druhé polovici

roku 1303 dotavadní kapitán pomoansko-kujavský, Tas z Vizm-

burku, byl odvolán do Cech, aby se tu stal podkomoím, pevzal

Fridrich také tato hejtmanství ve správu a mohl se již slavnostnji

zváti ,,gubernátorem království Polského i vévodství Kujavského

a Pomoan". V jediné ruce eského vladyky byla tedy spojena

všechna vláda nad Velkopolskem, Pomoany a sousedním dílem

Kujav, ímž mimodk dosaženo vskutku znamenitého soustední

moci.

Ze všeho vidíme tedy, že eští kapitáni anebo jejich zástupci

bývali králem posouváni s místa na místo a že se kruh jejich p-
sobnosti nejednou mnil. Než jaký vliv mli na vlastní ústrojí

státní zemí polských? Pokud chudé zprávy listin nám. dovolají

pihlédnouti k vci té, zdá se, že nedošlo vbec k podstatnému

pervání pedchozího vývoje institucionálního. eský hejtman

spojoval sice v ruce své vládu nad nkolika bývalými vévodstvími,

to však neznamenalo, že. by byl stíral jejich hranice, stejn jako

toho neinili ped tím Piastovci, ovládnuvše nkolik údl zá-

rove. V jednom každém bývalém, kraji potrvaly nadále dvorské

hodnosti palatin, soudc, korouhevníb, meník, kastelán

a jiných hrabat v rukou domácích velmož, královský kapitán

pedsedal soudm zemským podobn, jako to inil kdysi vévoda,

a proto se nezdá, že bj^ panství eské do vnitního života údl
polských bylo vbec pineslo vážné zmny zásadní.

Patrn bránily tomu i výslovné závazky, jež byl král eský
na se vzal, ujímaje se vlády nad jednotlivými zemmi, tebas že

se nám listiny o tom všude nezachovaly. Aspo to odpovídalo

obecným zvykm doby a mžeme míti bezpen za to, že páni

Regesten IV. 36, stotožuje jej s Fridrichem vonSchaffow, kdežto Dudík,

Djiny Moravy 7, 175 soudil, že se zval po Kašové u Melie. Pi tom si

však nepovšimli, že Dlugoš jinde výslovn praví ..Friczko de Schachowicz,

Bohemus".
21*
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velkopolští nebo kujavští si vymohli pi korunovaci v Hnzdné
zcela podobné reversy královské, jako je dalVáclav II. již roloi 1291

velmožm krakovským a sandomským, zavazuje se jimi k zacho-

vávání starých ád i svobod a zejména k tomu, že bude úady
a hodnosti ve vévodstvích rozdávati jen s radou pán, nevymáhaje
njakých nových a neslušných dávek, a že konen i staré výsluhy

a žold rytíský jim budou zachovány.^)

V celku zstává zajisté Polsko i pod eskou vládou po stránce

právní pouhým agregátem státek, z nichž každý má svj osobitý

život vnitní a v nmž se kapitán vsunul pouze na místo bývalého

vévody, takže v ist ústavním smyslu kiátké panování Pemy-
slovc asi ztží mlo význam pevratný, jaký mu bývá pipisován.

A pes to prese vše pinesla doba ta Polsku mnoho nového a stala

se dležitým mezníkem vývoje dalšího. Novým byl pedevším
mír v zemi. eští hejtmani nebojují navzájem, jako inila knížata

údlná. Se svými družinami a posádkami, mezi nimiž pevládali

cizinci,^) brání naopak loupežím a válkám soukromým a rovnají

staré spory velmož svtských i duchovních. A tak annalista

poznaský mohl asi právem zapsati do svého letopisu, že ,,pod

Václavem králem nejvtší mír a spravedlnost v Polsku vládly"

;

a podobn kroniká kláštera Olivského, se smutkem srovnávaje

zmatky pozdjší s dobou ,,slavného krále", povzdechl si, že ,,pod

stínem jeho moci království polské se ve všech dílech svých tšilo

dokonalému dobrodiní míru". A nejen uvnit, i na venek vláda

^) Nkteí badatelé polští, zejména Abraham, Sprawa Muškáty 137,

tvrdí sice, že král eský slibm tm ani v Krakovsku ani v Sandomsku
nedostál, že vládna tam despoticky neobsazoval starv^ch úad anebo

je stlaoval na význam jen titulární. Avšak doklady tvrzení toho jsou ne-

valné, nebo pi nepatrném potu listin zachovaných nelze z okolnosti,

že o tom nebo onom úadu v nich v nkterých letech zmínky není, souditi,

že nebyl vbec obsazen. Takové argumentm ex silencio bylo by jen tehdy

pípustné, kdyb}? prameny nebyly veskrze kusé. A naopak mnohé do-

svduje, že i v Krakovsku za eského panství vážnost starých domácích

úad nepoklesla. Pro by si byl dal jinak na píklad klášter velehradský na

Morav své dchody ze solní pokladny krakovské potvrzovat nejen králem

a jeho kapitánem, nýbrž zvláštní listinou (Cod. dipl. Mor. V. Nr. 48) také

od palatina, kastellana a ostatních domorodých beneíiciár krakovských?

2) Vedle nmeckých a eských vojín užívala vláda Václavova v Polsku

záhy i uherských námezdník, jako b}^ na píklad jakýsi hrab Štpán,

'

jemuž krakovský hejtman Tas z Vizmburka roku 1294 dával výsluhu

<Cód. dipl. Min. Pol. II. 195).
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eská byla projevem silné ruky, která, nespokojujíc se s odrážením

útok, zjednávala si vážnost neklidných soused. S chloubou

vypravují letopisy malopolské na píklad o tom, jak roku 1302

rytístvo krakovské a sandomské vj/irhlo k Novému Lublinu,

zabranému ped nkolika lety od Rusín, zde porazilo v polní bitv

pesilu spojených Rus, Litvín, i Tatar a podrobilo hrad

lublínský opt panství krále eského.

Mír sám o sob pak znamenal rozkvt hospodáský, ovšem

pedevším v Krakovsku, které bylo nejdéle pod vládou eskou
a pedbhlo pro své bohatství dlní a výhodné postavení obchodní

valnou m.rou ostatní kraje polské. Odtud m.áme bezpené zprávy

o zakládání nových osad mstských, jako byl Nový S^, vzniklý

na pd, kterou Václav II. odkoupil biskupovi, o pevném hrazení

mst starších a o jiných projevech královské pée, pohánjící

rozvoj života hospodáského, ovšem hlavn pomocí nmeckých
mišan a kolonist.

V jiných ástech Polska ovšem pom.rn krátká doba

eského p nství nebyla asi s to, aby trvale vtiskla svou pee
dalšímu vývoji, a bylo by nesprávné, pedstavovati si vbec
hejtmany královské jako pehorlivé roznašee ,,osvty", kteí

nemají vtši pée nad kolonisaní a podobné jiné práce. Úkol

jejich v rozervaných údlech byl asi namnoze tvrdšího rázu, ale

vcí, která se mocn dotkla všech mst polských a nejvíce ovšem

zase Krakova, byl nový peníz královský, groš pražský, který

zárove s tažením hnzdenským slavil svj vstup do zemí polských

a vzbudil zde znané vzrušení proto, že práv v Polsku dotavadní

pomry mincovní byly zvlášt neutšené a tuze brzdily obchodní

rozkvt.

Kujavský letopisec názorn vyliuje, jak byly do Krakova
pineseny první bílé groše pražské a jaký pevrat v život obchod-

ním tu zpsobily. Nebo do té doby obíhalo v zemích polských

jen tak zvané erné stíbro, úžasn znehodnocené denárky, takže

vtší obchod je obcházel. Užíval, jak již v první kapitole bylo

naznaeno, za konvenní náhradu mincovní hlaviek vzácné

veverky šedivé, jejíž bišní kožky picházely ze Sibie a pod jménem
,,vaio", byly z nejcennjších pedmt pepychového obchodu,

spojujícího Krakov až i s Itálii. Pražský groš stal se tak takoka
symbolem vlády eské v Polsku, která, nemníc zásadn ád
ústavních, pinášela pece zcela nové ovzduší státního života
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Byla tu však ješt jiná okolnost. eští hejtmani stáli na
míst dívjších vévod a nevládli v podstat jinak než oni, ale,

jsouce cizinci, nesplývali s životem domácích velmož pece tak

dvrn, a proto se píkop m.ezi jejich mocí a mocí domácích
beneficiár mimodk prohluboval a bývalé dvorské úady na-

bývaly snáze rázu stavovských, zemských funkcí, když hlava
státeku bj-la jaksi jen nástrojem cizího panovníka, skrytého kdesi

v šeré dálce, pes to však tu i tam se vkládajícího do správy zem..

Nebo vskutku zdá se, že Václav II. sám obas písemn
zasáhal do dležitých otázek polských a neponechával vše vli
svých zástupc. K nmu bývalo teba choditi zejména pro vtší
darování ze jm.ní panovnického a úcta, s jakou o -majestátu jeho

mluvili nkdy sami starostové, dýše ze zajímavé listiny hejtmana

lenického, Alexia z Lekenštejna, který roku 1302, urovnávaje

,,auctoritate domini regis" starý spor svého vévodsíví s arci-

biskupem hnzdenskýrr, pipomíná slavnostn, že má moc svou

z rozkazu ,,nejjasnjšího knížete a pána, vždy velebného ki"ále

eského a polského" a že jest povinen peovati o rozmnožování

cti jeho.i) Vzdálená m.oc slavného krále byla pozadím, na nmž se

odrážely postavy jeho starost, a její pouhá existence byla již

dležitou výchovou k vtší jednotnosti zemí polských.

Lze se však tázati, jaké asi pocity toto nové panství eská vbec
vzbuzovalo ve vyšších vrstvách spolenosti jím ovládané. V n-
kterých populárnjších spisech polských se potkáváme s tvrzením,

že panování krále Václava II., Nmcm koícího se a uznávajícího

lenní svrchovanost krále ímského, od poátku tajn odporovali

uvdomlí lenové národa, že mocné sympatie provázely Vladi-

slava Lokýtka jakožto mxuedníka národního do vyhnanství a že

eská vláda tak od poátku stála na sopce národní nespokojenosti.

Ale ve skutenosti tvrzení ta nemají mnoho pravdpodobnosti.

Síla národního uvdomní ve vrstvách laických jest v nich patrn

znan pecenna, stejn jako jest peceována uvdomlá snaha

vrstev tch o obnovu jednotnjšího státu národního. Doklady

nálad}' takové u svtských velmož nám scházejí docela a jak se

zdá, dslednjší cítní vlastenecké se tehdy stále ješt obmezovalo

pedevším jenom na vzdlanjší duchovenstvo. Ale práv toto

duchovenstvo pisplo podstatn k povolání Václavovu, tšilo

1) Cod. dipl. Maj. Pol. II. Nr. 859.
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se z toho, že silná ruka jeho kapitán je chránila ped úchvaty

svtských velmož, a vzpomínalo ješt po letech na dobu eského

krále jako na zlatý vk.
Varoval-li Jakub Svinka Václava II. vylíeným drsným

zpsobem ped nenávidnými Nmxi, jest nám to dokladem,

že na samého syna Pemyslova nehledl jako na Nmce, a holý

výmysl je, tvrdí-li na píklad F. Koneczny ve sv3>ch ,,Djinách

Polska za Piastovc", že arcibiskup souasn tajn nabádal

LokíHka, aby šel do ím.a prositi o pomoc. Stávala-li se snad

vláda hejtman eských nkterým magnátm brzy nepohodlnou,

a o tom zpráv souvkých nem.áme, neb}'! píinou jist tolik

moment národní, kolik pirozená nechu k vlád silné ruky

a snad i osobní vlastnosti nkterých zástupc Václavových.

Nebo páni v podobných úadech postavení rádi si vedou pro-

konsulsky k vlastnímu prospchu a to platilo patrn i o nkterých

hejtmanech eských v Polsku. Slyšeli jsme o stížnostech na vy-

dírání Mikuláše Opavského a jeho kollega, Tas z Vizmberka,

vládnoucí na Kujavsku a Pomoanech, nebyl jist lepší. Podle

lo-oniky štýrské byly na nho náky jako na nestydatého vydrae
již tehdy, když v devadesátých letech vládl Krakovském, a i zpsob
jeho smrti jest význaný pro povahu tohoto pána, který na-

sliromáždil v Polska tolik penz, že mohl býti hned na to pod-

komoím v Cechách, kterýžto úad mohli na se bráti jen bohái.

Zahynul pan Tas takka ped zrakem královým v Praze roku

1304 nožem chud&ho souseda svého, jehož bezprávn ožebrail,

a smrt taková vrhá stín na všecek pedchozí život. Vláda eská
v Polsku nebyla tedy jist prosta kivd a tví-dosti, které provázely

ve stedovku skoro vždy nadvládu jednoho kraje nad druhým,
ale pes to sotva lze tvrditi, že mla již ve svém vínku pedzvst
brzkého konce.

Návrat krále Václava z Polska do echi) na sklonku roku
1300 byl jist slavný, odpovídaje sebevdomí vzrostlému úspchem.
V úvodu k svému svoda práva horního vytýkal Václav II. ne-

dlouho potom s pýchou, že on první ,,pipojil s pom.ocí boží kiá-

^) Itinerá Václavv po korunovaci hnzdenské nám zcela uniká;
víme jen, že 6. ledna 1301 byl již v Praze (Cod. jur. municip. II. No. 71).



328

lovství polské ke království eskému", a vskutku v kesanstvu

nebylo v okamžiku tom panovníka vládnoucího bezprostedn

a ne jen vrchním panstvím lenním tak rozsáhlému svazku kraj
žírných a vyznamenaných v oích souástník zvlášt cenným
požehnáním dlním hor eských, míšeských i krakovských.

Sesílené pitažlivosti státu toho sotva mohl odolati zbytek Míšn,

chvjící se v rukou nesvorných Wettinc, nebo údly neetných

Piastovc slezských, dotud váhajících s uznáním vrchního panství

eského. Zdálo se jistým, že širou plochu od horního Mohanu
a lesa Durynského až do nepístupných moál litevských

ovládne trvale stát Pemyslovc, vyrostlý v pevnou baštu proti

pohanskému a schismatickému východu, a že v nm živel západn-

slovanský znenáhla procitne k jasnjšímu vdomí svých sil. Než

nestalo se tak. Síla a zájem dynastie eské byly vzáptí odvrácen}'-

zcela jinam smrtí posledního Arpadovce, krále Ondeje, který zemel

náhle na poátku 1301, zanechávaje pouze dceru, mladou Alžbtu.

Zpráva zpsobila u dvora pražského nepochybn prudké

vzrušení nejen proto, že Alžbta byla snoubenkou eského krá-

levice, nýbrž také pro znamenitý zájem, který politika eská vbec
mla v dobách tch na vcech uiierských.

Tináctý vk uvedl oba státy, eský i uherský, do styk
astých a tsných, ba lze mluviti o dlouhém a soustavném- jejich

soupeení, podmínném soubžným, vývojem. Oba ležely u vý-

chodních bran stedovkého im.peria, stát uherský ovšemi vn
hi"adeb íšských, a jako v Cechách, také i v Uhrách dovedla ná-

rodní dynastie spojiti pod svým žezlem veliké kraje a uchrániti

jich ped údlnýTQ i feudálním roztíštním, jaké namnoze zavládlo

jinde v sousedství. V obojí zemi mnil se znenáhla piinním
dvora královského i církve mrav i ád spoleenský podle vzor
západních, a podobn jako do Cech pilákalo v 13. veku také do

Uher zejména bohatství kov mnoho pisthovalc, usnadnilo

tu vývoj nových osad mstských a zúrodnilo veškeren život ho-

spodáský, tebas že ne tak dsledn a hluboce jako se stalo v Ce-

chách. Proto pirozen, oba státy, spchajíce tžiti z rozkladu

a seslabení íše po pádu Štauí, stetly se pi tom. v prudkém

zápase o ddictví babenberské a sponheimské, že Pemysl II.

neml nepátel urputnjších a vytrvalejších nad Arpadovce.

Píina, pro v souboji tom království uherské, a rozsáhlejší,

sloiten znovu a znovu podléhalo a ani z konené porážky sou-
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peový, k níž ovšem platn pisplo, nemlo kladného zisku, tkvla

nepochybn v jeho vtší zaostalosti vnitní a hlavn v hluboké

poruše, kterou vývoj zemí uherských utrpl nájezdem tatarským.

Nájezd, který se zemí eských dotkl spíše jen pohržkou, pinesl

zemi uherské skutenou zhoubu dotavadní práce kulturní a to

práv ve chvíli loritické, kdy moc dynastie také v Uhrách ustupovala

ped magnátstvem, které vyi"stalo v sebevdomou skupinu sta-

vovskou.

Vlna vpádu tatarského v Uhrách nezanechala po sob jen

kraj zpustošený a vypálený, nýbrž i stopy trvalejší, zejména hordy

divokých Plavc a Kumán, kteí, velikým nárazem byvše vtlaeni

do rovin uherských, zde zstali. A dotekem s nimi jako by se byl

v národ madaiském znova probudil sotva uspaný pud k dobro-

družnému nájezdnictví bez zetele na poteby vnitní. Výboj

na všechny strany, ohrožování všech soused hroznou metlou

jízdních útok stává se v druhé polovici 13. vku zase hlavním

obsahem djin uherských, ovšem bez trvalých úspch, nebo
ruku v ruce s ním kráí návrat k obecné nekázni a opojné svo-

bod pustinné, jemuž ani dynastie neodolala.

Stárnoucí Bela IV. se sice ješt pokoušel o pokraování

v kulturním díle dobj^ pedchozí, aby zhojil aspo ponkud rány

zpsobené Tatary, ale jeho syn i vnuk se již nikterak netajili

zjevnou nechutí k snahám takovým a vbec k pozvolnému vrstání

madarského živlu do rámce vzdlanosti západoevropské. Štpán V.,

manžel Kumánky, bouí se znova a znova proti ,,švábským"

sklonm svého otce a jeho syn, Ladislav IV., ten se vskutku

nelišil již takka niím od koovného píbuzenstva matina. Za

nho se zdálo, že veškeren národ uherský nadobro zachvátila

zptná horeka kmenového barbarství. Papežští legáti, do Uher

vysílání, vzdychají nad tím, že Uhi stykem se sveepými Kumány
,,tém zapomínají života kesanského", vracejíce se tajn k po-

hanským ohavnostem, tak že již sotva ,,polokesany" zváni

býti mohou. Zásady, které zvítzily v celé církvi západní vlivem

hnutí klunijského, byly v Uhrách rázem odvanuty: laikové usurpují

beneíicia duchovní a obsazují je svévoln, kn/í zápasí o n na-

vzájem vojensky, žijí v mnohoženství a dávají kesanky bez

odporu v manželství pohanm. V ím se piznávalo, že prý

veškerá zem uherská žádá nového apoštolátu anebo spíše ki-

žáckého tažení proti králi, který si tropí zjevný posmch ze svátosti
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manželství; a pi tom království propadalo zejmé i jinak ro-

stoucímu zmatku.

V rodinných zápasech m.ezi Belou IV. a jeho synem, ve sporech

o porunictví nad Ladislavem a v jiných svárech podobných

vážnost posledních Arpadovc valn hynula. To, co v Cechách

v nkterých zlých okamžicích hrozilo, stalo se v Ulirách skutkem.

Jako smeka úskoných dravc soupeí tu na sklonku 13. vku
skupiny vehnož bezohledn o prvenství a vliv v zemi, uvádjíce

veškeren. život veejný v nevylíitelný nelad. Byla to ovšem

svérázná spolenost, pyšn zdrazující svou píslušnost k slavným

starým svazm plemenným, jako byty ,,generationes" Aba,

Rátolt, Csák Ákos, Borso a jiné. Nejastji \^'stupuje velmožný

otec hned s houfcem bojovných syn, honosících se chlubnými

tituly bán, palatin, magistr a jinými hodnostmi, které, stavše

se spíše koistí silné ruky ne/li darem pízn královské, ztrácely

rychle svj pvodní význam.. Šlechtické klány ty usurpují o závod

v3>sostná práva v komitátech a zápasí navzájem do krve o ko-

runní i církevní panství, nutíce slabší sousedy, aby vstupovali do

jejich vojenských dru/in a tím, jak praví jeden stížný list, ,,do ned-
stojného otroctví, odporujícího pirozené svobod". Nkteí z vel-

mož se obklopují trvale tlupam.i kumánských jezdc, jiní najímají

cizí, také eskéi), pacholky zbrojné do svých slnžeb, prodávají

moc tu pak vrolomn brzy tomu brz}'' onomu nápadníkovi, až pod

úchva.ty a v nešváru tcVito koterií m-agnátských zízení státní,

pedchozími generacemi budované, rozpadá se v pouhé trosky,

sloužící spíše moci jednotlivc nežli celku národnímu. A se svt-

skými velmoži pak závodili v tom ovšem i biskupové a opate,

namnoze prostí veškerého pídechu duchovnosti, páni ohromných

statk a ,,comites perpetui" nejednoho hrabství, talcže prudce

zvíeným životem a surovvm bojem o moc spolenost ta pipom.íná

nejspíše pomry, jaké západní Evropa vidla naposledy v dob
merovejské nebo pi rozvratu íše Karlovcv v 10. vku.

^) Tak míval Matouš Csák eské rytíe ve svých službách na Slovensku,

hotové pedchdce husitských ,,bratrstev". Ve vojenských službách uher-

ských se také asi pomaarštil synek moravského zemana \nka z Násile

tak, že pijal jméno Farkas (Vlk) a, získav od biskupa olomuckého v léno

kus lesa, zakládal tam roku 1299 msteko zvané ,,Farkastat" (Cod. dipl.

-

Mor. V. Nr, 112). Naopak víme ovšem, že nkteí páni uherští vodívali

družin}'' své za žold bojovati do ciziny, zejména do neklidného Polska.
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Zdrsnlému ovzduší tomu se ostatn pipodobovaly dosti

rychle i nmecké osady hornické a mstské, které se v zemi za-

chovaly a nov vznikaly. Cizinci ti, openi o své výsady, tvoili

nkde pomrn rozsáhlé ostrovy, ale ani tam, kde to byly poahé

oasy mstské, nesmíme v nich vidti houfeky skrom.ných a ped
zbraní se chvjících emeslník a kupc. Znáváli dobe vlasti

m.eem a v nich samj^ch docházelo ke krvavým zápasm pa-

tricijských družstev o rychty, jejichž páni se pyšn zvali hrabaty.

Zejména mšanstvo budínské, vládnoucí rozsáhlými statky i mimo
okiuh mstský, bylo neklidná spolenost, která si nedávala

magnáty upít ani práva, aby se nemísila do spor o korunu.

V tomto víru sobeckA/ch úchvat vymírá rod Arpádv, nikoliv

však: rázem., nybrz spíše desítiletou agónií, vládou Ondeje III.

Život tohoto krále pak byl vskutku pohnutý román, který již

u souasník vzbuzoval mnoho pozornosti, a ani my ho nemžeme
zcela miinouti, nebo kralování Ondejovo jest takka pedpokladem
osud pemyslovského panství v Uhrách.

Když v lét roku 1290 Ladislav IV. náhle zahynul kumánským
nožem, dlel Ondej ve Vídni na dvoe vévody Albrechta jako

bludný princ, který se marn domáhá ddického podílu. Vlastn
již jeho otec by] takový princ bez otin}^, divn osudem zmítaný.

Jmenoval se Štpán a byl mladší syn krále Ondeje II. Matka,

Beatrice Este. ho však porodida, pohrobka, až po návratu ao

italské vlasti a Štpán se pak marn dožadoval uznání u vládnoucího

bratra v Uhrách. Zstal po všecek život jen odmítaným nápad-

níkem podílu na panství rodovém, zatoulal se až do Španl,

byl podestou v Ravenn a doufal konen, že si usnadní dobytí

aspo kusu Slávonie nebo Dalmácie satkem s vznešenou Benát-

ankou z rodu Morosini. Mladý Ondíej, vzešlý ze satku toho a vy-

chovaný po vlašsku, pak neupustil od otcovských náiok. Jedva
dospl, odvážil se do samých Uher, poítaje s podporou nkterých
nespokojenc, nebo byl ozáien leskem znamienitého bohatství

rodu matina Ale benátští strýcové vedli si patrn pi skuteném
kupování píwženc v zemích koruny sv. Štpána píliš opatrn

;

nábh se nezdail a zklamaný princ byl nucen hledati útulek ve

Vídni, kde si ho cenili jakožto možné zbran proti nekhdným
sousedm.. Teprve zpráva, o zavraždní Ladislavov zmnila rázem
jeho postavení. Ondej zbývá jako jediný mužský potomek rodu
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Arpádova a opustiv tajn Víde, dosahuje v nkolika málo dnech

v ervenci 1290 korunovace ve Stolinm Blehrad.
Povýšení ilého Vlacha na trn uherský mohlo býti zemi po-

žehnáním, kdyby b}^ Ondej dosáhl obccnéh o uznání tak rychle,

jako koruny. Ale jeho desítiletá vláda bjla vskutku jen boj a usta-

viné válení Sysiíova balvanu do \Tchu vrolomstva velmož
svtských i duchovních, kteí koistili bezohledn z jeho nesnází.

Bojoval Ondej takka od prvního dne vlády své s neapol-

skými Anjouovci, kteí rovnž v\'stoupiji s nároky na trn
uhersk}^, popúajíce legitimitu Ondejova a dovolávajíce se pí-

buzenství s posledními Arpády.

Bylo to ovšem jen píbuzenství po peslici. Sestra zabitého

Ladislava, Marie, byla manželkou kulhavého kra^e neapolského

Karla II., a penesši svá práva na mladšího syna, Kaila Maitella,

doufala, že mezi uherskými velmoži nalezne stoupence, a to tím

spíše, že se mohla opírati i o píze papežskou.

Mezi rodem Anjou a stolcem ímským bylo, jak známo, od

záhuby Štauf trvalé spoleenstvo, mnohdy tíživé i pro tu i pro

onu stranu, ale znovu a znovu upevované bojem proti neumorné
frakci ghibellinské v Itálii. Proto se bezpeil král neapolský, že

i v zápasu o Uhry bude podporován jak papežem tak veškerou

,,parte della chiesa", a vyjednával nkolikráte s guelískými re-

publikami na poloostrov, a zejména s Florencií, o penžní i vojen-

skou pomoc pro uherské tažení. Jsa si jist tím, že rozsudek do-

padne v jeho prospch, opakoval do úna\^ tvrzení, že jediný

papež jakožto vrchní lenní pán jest oprávnn rozhodnouti, komu
koruna sv. Štpána právem písluší, a názor ten nalézal ovšem

u dvora ímského souhlas horlivý.

K rozsudku výslovnému sice nedošlo, Karel Martell však,

dokud žil, byl v Itálii vskutku uznáván, jak pozdji se pipomíná,

,,skoro obecn a zvlášt církví ímskou" i) králem uherským. Že

však pes to rod neapolský po dlouhá léta nedovedl úspšnji

uplatniti svých nárok v Uhrách samých a že chystané tažení

znovu a znovu bylo odkládáno, souviselo pedevším s tím, že síly

Anjouovc poutal dlouhý boj o Sicihi s Fridrichem Aragonským;

nepály tomu však i jiné události. Jednak pekáželo dlouhé

uprázdnní stolce papežského v letech 1292—1294 a nešastný

1) Emler, Reg. II. Nr. 196á.



333

pontifikát Celestina V., jednak v lét 1295 zemel nenadále i sám

Karel Martell. Matka jeho, královna Marie, penesla ovšem bez

odkladu své právo na vnuka, Karla Roberta, ale jeho úplná ne-

dosplost b^^la novou pekážkou úspchu, a to tím více, že ani

papež Bonifác VIII., brzy potom zvolený, nejevil valné chuti,

dáti veškerou m_oc v této vci do služeb zájm neapolských.

Uherská politika Bonifáce VIII. nebyla dosud náležit po-

suzována v rámci ostatních snah papežo^^ch a zejmiéna bylo

v literatue historické peceováno jeho úsilí na prospch mladého

Caroberta. Bonifác VIII., a tak asto a drsn vytýkal univer-

sální ráz své vlády nad veškerým svtem kesanským, lpl s váš-

nivým a soustavným zájmem pedevším na otázkách italských,

jež vyrostly ze zápasu posledních Štauf s papežstvím. Byl pa-

mtníkem zápasu toho takka od poátku a nevyprostil se vlastn

do smrti z jeho ovzduší. Pravou touhou životní mu bylo, zniiti

Fridricha Sicilského, vnuka Manfredova, opírajícího jako uhelný

kámen kdekoliv v Itálii ješt trvající zbytky ghibellinské a vy-

rstajícího tím v pohržku moci papežské. Nadto však doufal

Bonifác také, že se mu podaí pom.ocí oddaných guelf ovládnouti

Toskánu a vykrojiti svým nepotm z kraje toho veliké knížectví.

K dosažení tchto cíl pedevším mu mla sloužiti m.oc neapol-

ských Anjouovc, a vášnivý papež se chvástával, že je k tomu

bude pohánti tebas i ,-,hady a škorpiony", anathem.aty a se-

sazením, dávaje Karlovi II. nejednou prudkýirii a bezohlednými

slovy na jevo, že jest králem^ jen z milosti církve, který by bez

podpory stolice papežské záhy bídn dohospcdail. Proto, kdy-

koliv ki^ál ten si troufal jednati spíše na vlastní vrub, slýchal

od papeže tvrdé výitky, a také otázka uherská byla z tch, v nichž

se jevilo mezi nimi málo shody.

Dokud boj o Sicílii a Toskánu nebyl rozhodnut, nechtl

Bonifác VIII. nikterak, aby koruna neapolská na sebe brala

vážn úkoly jiné. Hlásal sice ješt draznji nežli jeho ped-
chdcové, že jediný papež mže rozhodnouti o zemích sv. Štpána,

ale nechvátal nikterak, aby rozhodnutí takové vskutku uinil

ve prospch Karla Roberta, a stejn jako Ondej i princ neapolský

mu byl pouhým nápadníkem, nikoliv králem uznaným^). Pi

-) Skutenost, že královna Marie se zove roku 1298 v kterési listin

papežské královnou uherskou, nestaí k tvrzení, jaké má napíklad Grábner,
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obsazování biskupských stolcv uherské ásti Dalmácie a nkdy
i v Uhrách samých jevila kurie ovšem vtší píze jeho stran-

níkm, ale jinak papež nedopouštl, aby neapolský klient své

síly v Uhrách píliš poutal.

Proto poet spolehHvých stoupenc neapolských tam dlouho

nevzrstal tak, aby Ondejovi hrozilo snad V5^1aení ze zem.
Pevným stedem odporu proti nmu zstávaly kraje chorvatské

a dahnatské, kde zejména m.ccný rod hrabat brebirských pi-
jíi:ial z Neapole pravidelné roní platy; ale ani všechna msta
daknatská se neprohlásila pro Anjouovce a ve vlastních Uhrách

se pomry mnily tém. denn. Kdekoliv který m.agnát svtský

nebo ducho\Tií se ocital v neshod s králem Ondejem, nalézal

ovšem, pohodlné lože právní pro svj odpor tím, že se na chvíli

prohlašoval pí\Tžencem kandidatury iieapo]ské'a popíral právo

Ondejovo. Ale pes noc, byv ústupky získán, mnil prapor,

a proto tu dlouho nebylo opravdového boje o trn dvou pevných

tábor, nýbrž spíše vleklý požár, který brzy v mal3'ch, brzy ve

vtších plaméncích tu onde šlehal z rozvrácené budovy státní,

a král Ondej marn vyerpával síly jeho hašením.

Zvlášt v prvních letech, nem.aje valn jiné opory než vna své

matky Tommasiny, kterou nám. nkteré zprávy^ líí jako démonickou

travika vlašskou a která doasn se jeví vskutku spoluvládkyní

synovou, ocital se Ondej zaasté v postavení zcela nedstojném.;

býval i zajatcem s\^ch pedních m.an, chvl se stále ped otrá-

vením, které bývalo ovšem obecným pístrachem. panovník doby

té, a piznával slavnostním potvrzováním svobod íšským sjezdm
panským znova a znova výslovn právo, posuzovati vládu krá-

lovskou a rozhodovati o obsazování vyšších úad íšských.

Pes to prese všechno se mu v prbhu let pece podailo

obratným jednáním aspo ponkud upevniti své panství v zemi.

Die bohmische Politik 113, že prý tehdy Bonifác VIII. rozhodl spor o trn
sv. Štpána vskutku v neprospch Ondejv. Veškeré následující projevy

papežovy svdí jasn proti tomu a ani dvr neapolský si netroufal až

do roku 1300 zváti Karla Roberta králem uherským, nýbrž vlastním rodim
jest zpravidla jen ,,Carolus de Ungaria", tedy nápadník. Souviselo to

patrn ovšem i s ohledem na uherské straníkjr, kteí k formální volb ne-

dosplého prince pistoupili nejspíše teprve v Záhebe v záí 1300, jak správn
naznauje W. Fraknói ve lánku ,,Die Thronfolgeordnung im Zeitalter

der Arpaden. Ung. Rundschau II. 152.
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zejména, když navázal pátelské a píbuzenské svazky s dvorem

vídeským. Zprvu byli Habsburkové sice stejn jeho nepáteli

jako Anjouovci, toužíce rovnž po korun uherské a vztahujíce

na ní lenní svrchovanost íšskou. Než Ondej odrazil šastn
jejich nároky a získal je posléze pro sebe tou mrou, že sml za

druhou cho pojmouti dceru Albrechtovu, Anežku. Habsburská

pomoc mu pak umožnila zejm^éna ráznjší postup proti mocným
pánm z Gysinku (Nérnetuj var) . Magnáti ti, osazení pi hranicích

štýrsko-rakouských, ale vládnoucí i v jiných ástech íše znanými
statky, hráli v uherských djinách 13. vku úlohu, kterou lze

dobe srovnati s úlohou našich Vítkovc za Pemysla II. Otakara.

Nebo touha pán z Gysinku spla rovnž k tomu, aby si pi samé

hranici, mezi zemmi habsburskýnr^j a Uhrami, utvoili tém ne-

odvislý státeek. Setkáme se ostatn s leny rodu toho, hlavn
s mladým Ivanem a Jindichem, ješt astji. Za krále Ondeje
byli z prvních pívrženc strany neapolské, ale zmnili stejn

jako jiní magnáti astji tábor, a spojení Ondejovo s Albrechtem

Habsburským jim svázalo aspo ponkud ruce.

Spojem to vedlo také k pátelským stykm se dvorem

pražským, které valn usnadnila ovšem i zmnná orientace

politik}^ Václavovy v druhé polovici let devadesátých. Nebo
dokud se mladý král eský znova a znova vracel k plánu aspo
ásteného znovunabytí otcovského podíhi na zemích alpských,

nemohlo býti trvalé shody jeho ani s Habsburky ani s uher-

ským ki"álem_. Vc se však mnila, jakmile Václav II, konen
dal na jevo, že se spokojí s náhradou v Míšní a Polsku a že obrátí

rozpínavou sílu své íše zcela v tento smr. Tu bylo rázem možné
obnovení klidných styk a pak dokonce i spojenectví s dvorem

vídeským a pes Víde šly svazky ty dále až do Budína. V téže

chvíli, kdy zaala spolená akce esko-rakouská proti Adolfu Na-
savskému, roku 1298, byla mladiká dcerka Ondejova z prvního

m^anželství, Alžbta, ve Vídni zasnoubena kiálevici Václavovi a

v bitv u Gollheimu pomáhal sbor jezdc uherských po boku
eské ety Albrechtovi dobývati koruny ímské.

Následky alliancí tch se pak jevily v záptí i ve vnitních

bzích uherských. Opíraje se o slíbenou pomoc mocných soused,

král Ondej pokusil se na velikém snmu v Budíne v srpnu 1298

o obecnou nápravu íše. Mluvilo se tu o revindikaci rozchvácených

statk korunních i církevních, o zrušení samovoln zdvižených



336

hrad, o klatb proti neposlušným, loupeživým pánm i o úprav
rady královské a zdálo se, jakoby se vskutku na pomoc králi zdvi-

hala i vlna vlasteneckého uvdomní, elící zhoubné anarchii. Ale

úspch byl ovšem provázen i nevýhodou, protože pivedl protivnou

stranu neapolskou k poznání že jest teba úsilí ve prospch Karla

Roberta zdvojnásobit a práv roku 1299 dostalo se stran té

nadto vehmi inného vdce, jaký ji dotud chybl.

Pes odpor menšiny zvolila totiž kapitola ostihomská arci-

biskupem mladikého ehoe Bododa, horlivého protivníka Onde-
jova. Papež ho sice nepotvrdil, patrn pro pílišné mládí, ale povil
aspo administrací arcibiskupství, nejvtšího v Uhrách, a Bodod,

stav se zárove i administrátorem v Stoliném Blehrad, vyšinul

se rychle na hlavu strany anjouovské a dovedl ji vzpružiti k nové

útonosti.

Jakožto primas zem obrací proti protivníkm bezohledn

zbra interdiktu, svolává do Vesprima snmy vlastní strany a snaží

se odvésti zejména vyšší duchovenstvo od Ondeje. Výsledek

agitace jeho nebyl ihned stkvly; sám byl nucen opustiti vlastní

diecési a hledati útulku v Charvatsku, kam moc Ondejova valn
nesáhala. Odtud však Bodod spolu s hrabaty brebirskými tím

draznji naléhal na Icrále neapolského, aby s vtší silou nežli

dotud se ujal vcí uherských, nechce-li, aby vyhlídky jeho vnuka

byly zcela ztracen}^ Žádali ovšem zejména toho, aby král Karel

zvýšil penžité podpory, ale také, aby konen vypravil vnuka

eliti osobn soupeovi. Proto zajel hrab brebirský eho, syn

bána Pavla, na jae 1300 až do Neapole a jeho domJuvám se v srpnu

vskutku podailo pivézti do Splitu žádaného prince, by jen

s družinou nevaln etnou. Jedenáctiletý Karel Robert byl pak

veden do Záheba, kde jej v íjnu po pedchozí volb formální

pomazal Bodod slavnostn na krále uherského, vytýkaje, že jako

hodnostá stolce ostihomského je k tomu jedin oprávnn. A tak

vstupoval zápas Ondí"ejv s rodem Anjou konen do nového,

spádnjšího eišt a stával se vzrušenjším.

Než výprava neapolského nápadníka a záhebská volba se

staly zejm proti vli Bonifáce VIII. a papež se nikterak netajil

svou nespokojeností. Zástupce Ondejv v ím, Petr Bonzano,

který nešetil penz; na získání vlivných kurial, vdl o tom

dobe a rozhlašoval všude, že jeho pán, až prý porazí a zajme

nezkušeného prince, na dkaz své úcty k stolci ímskému a po-
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slušnosti ho pošle prost papeži, jsa jist, že týž mu pak neupe
žádaného uznání. Z toho jest zejmé, že ani ve chvíli té strana

neapolská nemohla poítati s valnou pomocí íma a že král Ondej
doufal v úspch patrn pevnji než kdy jindy, spoléhaje se na

pomoc krále Albrechta a snad i na pomoc eskou ; ale nebylo mu
souzeno, dokati se vrcholného zápasu. Jeho zdraví bylo, jak se

zdá, již na podzim roku 1300 vážn oteseno^) a 14. ledna roku

následujícího náhle skonal.

To ovšem zmnilo stav vci v Uhrách dokonale. Nebylo

již mužského Arpadovce a strana neapolská uvítala srnrt Onde-
jovou jako událost, jež Karlu Robertovi otevírá konen a pln
bránu k panství v zemi. Než sklamala se. Smrtí Ondejovou vzrostl

zajisté poet pívrženc jeho mladého soupee — z pozdjších

zmínek vidíme, že vedle administrátora ostihomského a vehnož
charvatských stanuli pi nm tehdy i biskupové nitranský, pti-

kostelský a záhebský, nkteré bohaté kapituly a kláštery, ze

svtských m.agnát pak zejm.éna Štpán syn Markv a jeho ze
Roland, mocní hlavn v komitátech Poszega a Baranya, Ugrin

syn Pousv z kmene Csák a jiní — ale vtší ást duchovního

i svtského magnátstva uherského, trvající dotud v táboe On-

dejov, 2) nebyla nikterak ochotna palmu vítzství prost po-

stoupiti protivníkm v Záhebe shromáždným a vzdáti se snad

v jejich prospch úad a moci.

Tvrdila-li strana neapolská, bezpeíc se podporou íma, že

nyní více než dotud jest teba žádati o rozhodnutí papeže jakožto

vichního lenního pána Uher, odpovídali druzí, že by takové do-

volávání papežského soudu bylo se zejmou ztrátou svobod ná-

rodních. Rozhodnutí o tom kdo bude v Uhrách vládnouti mlo
podle nich zstati zemské obci, a papežovi bylo piítáno jen

právo ,,
potvrzovati a korunovati krále z pravého rodu král

uherských pošlého, jehož by páni jednomysln a svorn z rodu

toho si vybrali." Tak aspo byla vc vyjádena doslovn o nco

^) Svdí o tom aspo nápadný draz, s kterým Petr Bonzano

tehdy vytýkal v ím, že pán jeho jest zcela zdráv; nebo dementi

podobná bývají opakem pravdy.

^) U mnohých historik se stalo zvykem, mluviti o stran, elící ná-

rokm Karla Roberta, jakožto o , stran národní" a zvlášt Grábner zneužil

valn oznaení toho. Vskutku ve vcech tch moment národní, jak my mu
rozumíme, nehrál úlohy rozhodné.

Susta, Dv knihy eských djin I. 22
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pozdji, roku 1308, a není pochybnosti o tom, že již pi smrti On-

dejov hledisko to platilo za správné vtšin magnát, shodujíc

se úpln i s obecn platnými názory panstva stedovkého na

právo dynastické. Potkáme se s hlasy zcela podobnými i v Cechách

po vymení Pemyslovc, s tím ovšem rozdílem, že tam nešlo

o nárok moci papežské, nýbrž o právo císaovo.

Proto magnáti, sluromáždní u mrtvoly Ondejovy, neváhali

jednati na svj viub a nevykáváli rozhodnutí z íma. Z rukou

mladé vdovy ki*álovské, dcery Albrechtovy Anežky, pro niž si

rakouský maršálek, Heman z Landenbergu, zajel s branou m.ocí

až do Uher, pijali správu hradu budínského, shodh se na novém

rozdlení dvorských úad a uvázali vbec ve vládu prozatímní.

V Budíne pak, jehož mšanstvo se porad inn úastnilo, zaala

se v záptí jednání o volb nového panovníka. Pozdní kompilace

uherské, jediný domácí pramen Icronikáský, dávají nám ovšem

jen velmi skoup zprávu o jednáních tch; že však pi nich ne-

ch37blo z\ainých frásí, dosvdují listiny, '^) v nichž se líí, jak

po smrti krále Ondeje, té
,,
poslední zlaté haluze V3^puelé z po-

svátné z krve krále Štpána po mei" všecek národ byl prý rozža-

lostnn ,,jako Ráchel oplakávaje ztrátu pravého a pirozeného

pána a hledaje, jak by zase mohl nalézti s boží pomocí nového

panovníka pošlého z krve svatého krále." Nebo vskutku se

jevilo pedevším nutným, aby proti Karlovi Robertovi, po peslici

s Arpadovci spíznnému, byl postaven nápadník, který by rovnž

nebyl bez téže pednosti, což ostatn nebylo nesnadné, protože

krev Štpánova zúrodnila i jiné rody sousední.

Podle vrohodné zprávy Hemana, opata Altaišského, obrátili

se nkteí m.agnáti nejdíve do Bavor k vévodm Štpánovi

a Otovi, jejichž matka byla dcera Bely IV. Ale bez výsledku.

Vévodové dolnobavorští patrn nedvovali nabídce, která snad

ani nevyšla od pán pedních. Proto usnula bavorská kandi-

datura ta díve, nežli vešla v obecnou známost, a do popedí

se posunula kandidatura jiná, eského králevice Václava. Tvrdívá

se ovšem, že šlo pvodn o jeho otce, kmitla-li se však vskutku

myšlenka ta vbec ve vleklém jednání volebním, bylo to jist

jen na chvíli a bez úinku .2)

1) Cod. dipl. Andeg. I. Nr. 47.

') Mínéní, že koruna uherská byla nejdíve opravdu a formáln na-

bízena Václavovi II., zavládlo, zesíleno autoritou Palackého, tm obecné
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V Uhrách nemohlo býti pece sklorxu k tomu, aby se pyšná

zem snad, jako nesvorné údly polské, podrobila vlád kapitán

málo pohyblivého krále eského, o nmž kroniká štýrský tvrdil

tak drazn, že neml ani síly ani chuti, aby denn cválal s houfcem

Maar a Kumán po stepích, jako prý králi uherskému toho

jest teba. Uhi chtli míti svého krále v zemi sídlícího a nadto

pro mladého kralevice Václava bylo možno uvésti nejen to, že

byl po báb stejn pravnukem Bely IV. jako Karel Robert, nýbrž

ješt jin}^, závažný dvod, totiž, že byl snoubencem jediné ddiky
Ondejovy, Alžbty. Aragonský jednatel v Benátkách, Mario

Mariglori, dávaje o té vci zprávu svému pánovi, králi Jakubovi II.,

v\rtýká výslovn, že uherští páni obrátili zi"ak svj na syna Václa-

vova pedevším proto, že na nho hledí jako na manžela dcery

zemelého krále, vlastní ddiky koruny .i) Týž motiv, který pro-

vázel Václava II. ke korunovaci do Hnzdna ml tedy dovésti

S3ma jeho ke korun uherské.

Úvahy ty byly ovšem jen pláštíkem, zdobícím a zakrývajícím

mnohou jinou pohnutku vedlejší. Strana odporující Karlovi Ro-

bertovi hledala pedevším nápadníka, který by moci neapolské

elil podstatnou silou vlastní a byl s to, nésti i znaný náklad

a drželi sa ho i Krones, Der Thronkampf der Pemysliden und Anjous

in Ungarn (Zeitschrift d. ost. Gymnas. 1863, 640) i Huber, Geschichte

Oesterreiclis II. 79 i Grábner 1. c. 115. Teprve v posledních letech byla

proti nmu vyslovena draznji pochybnost W. Fraknóiem, který ve lánku
nahoe uvedeném tvrzení to nazval bajkou. Tvrzení vskutku opírá se jen

o domácí kompilace uherské z druhé polovice 14. vku (Chron. Budense
= Chron. pictum), jejichž skrovná spolehlivost se jeví také nespráv-

ným výpotem pívrženc té i oné strany, a pak ješt o zmínku
v rýmované kronice štýrské cap. 723. Zápis kroniky svtelské (M. G. SS.

IX. 659), že králevic Václav se stal králem uherským ,,pate eius primitus

r,'nitente" dlužno vysvtliti tak, že Václav II. se zpoátku zdráhal, syna

sviti Uhrm, jak o tom také kronika zbraslavská vypravuje, která sou-

hlasn s Contin. Vindobonensis a Cont. Hermanni Altahensis neví nieho
o kandidatue Václava II. Dležité jest svdectví Mariglonovo, o nmž
ješt bude e, že Uhi volili kralevice Václava proto, že byl snoubenec

Alžbtin; to vyluuje takka pedchozí kandidaturu jeho otce, o níž vznikly

n ^odvodnné povsti patrn asi tím, že se tajná jednání, volb pedcházejíci,

dlouho vlekla a rozliné dohady vzbudila.

^) Finke, Acta Aragonensia I. 241. Listu toho si povšiml již W.
Fraknói v lánku ,,Wenzels Wahl zum Konig von Ungarn". Ung. Rundschau
1914. 537.

22*
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boje. Moc a bohatství krále eského jevily se zárukou zdaru

a slibovaly nadto hrabivým rukám magnát nevšední odmny.
Jméno kralevice Václava bylo tedy v Budíne asi velmi záhy

proneseno mezi rozhodujícími volii, ale díve nežli došlo k volb
skutené, pedcházela dlouhá vyjednávání pedbžná, o nichž nám
prameny zachovaly jen dost nejasné narážky^). eskou kandi-

daturu podle pramen podporoval zejména pan Ivan z Gy-

sinku se svým bratrem Jindichem, tedy dva nejmocnjší a zárove
nejnepokojnjší páni západních kraj uherských, o nichž jsme

se již zmínili a jimž ani cesta ke dvoru eskému patrn nebyla

nikterak neznáma. Nebylo tomu ješt ticet let, co jejich otec,

uprchnuv k Pemyslovi II., pojal v Cechách za manželku dceru

bohatého Smila z Lichtemburka, kterou však, vraceje se zpt
do Uher, bezohledn opustil. Rýmovaná kronika štýrská, popisujíc

vehni obšírn tajná jednání, pedcházející volb roku 1301, zlae-

sluje sice jejich ráz svou netajenou nepízní ke všemu eskému,

má však pece mmohou dobrou zprávu a zejména to jí lze asi

vskutku viti, že práv páni z Gysinku byli z prvních, kdo vy-

zvídali u dvora pražského, svil-li by Václav II. vbec syna

Uhrm a jaké obti "^y byl ochoten jeho volb pinésti.

Král eský stanul tak ped tžkým rozhodnutím a ješt podnes

doznívá v úvahách historik spor o to, nebylo-li pijetí koruny

uherské Václavem II. osudným pekroením pirozených mezí

moci eské. Jisté jest jen, že se nestalo ukvapen a bez rozmyslu.

V rad králov byli mužové, kteí varovali. Nevrnost a ne-

spolehlivost uherských velmož stávala se tehdy píslovenou;

jediný ddic trnu eského, sotva dvanáctiletý, ml jim býti vydán
do zdivoelé zem, cizích mrav, kde práv Icrál Ondej zahynul

tak podivn náhle a kde i jeho pedchdce Ladislav byl úkladn
zabit. Skutené vlády pak bylo patrn proti neapolskému

princi teprve dobývati a to nepochybn s ohromným nákladem,

a nedávné tažení do Hnzdna vyerpalo tém všechny zdroje

píjm. Uhry bude teba sytiti eským stíbrem ve chvíli, kdy
se upevnní moci v Polsku jevilo tak naléhavým, a nadto bylo

^) Kronika zbraslavská mluví ovšem jen o jediném poselství uherském
do ech, ale to se vztahuje na slavnostní nabídku koruny, pipravenou
pedchozím jednáním. Uherské listiny (Cod. dipl. Andeg. I. Nr. 47) vy-,

týkají výslovn, že uherská poselst\'a šla do ech ,,iteratis vicibus antc

coronationem".
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se báti i vážného nepátelství dalšího, jak s papežem, ochráncem

Karla Roberta, tak patrn i s králem ímským. Nebo snadno

bylo se dohádati toho, že Habsbm-km bude spojení koruny eské

a uherské, které by zem jejich sevelo takka železným kruhem,

velmi proti mysli.

Naproti tmto dvodm stály ovšem jiné. Z pozdjších

zmínek vysvítá, že z hlavních strjc uherské volby Václavovy

byl obratný biskup krakovský. Jan Muskata. Není vyloueno,

že oím tohoto pedního stranníka eské moci v Polsku se jevilo

získání Uher pedevším zabezpeením Krakovská a jiných kraj
polských pro krále. Styky uhersko-polské ,zejména hospodáské,

byly v dob té mnohem ilejší, nežli styky, jež se rozvíjely mezi

Uhrami a zemmi eskými. Tm byly Bílé Karpaty od Ostravy

až k Skalici mocnou pekážkou a zbahnný kraj pi stední Morav
proslul od dávna loupežným nájezdnictvem hraniným. Naproti

tomu dležitá obchodní cesta od ústí Visly ke Krakovu vedla dále

pímo na Budín, a obchod mezi západní Evropou a Uhry bral se na-

mnoze po ní, nikoliv podraze dunajské anebo pes Cechy. Kdo chtl

pevn ovládati Krakovsko a byl nucen odrážeti útoky rusínských

i tatarských soused, pro toho panství v Uhrách mlo vskutku

podstatnou cenu. Nebo každé hnutí proti vlád eské v Malo-

polsku mohlo práv tu nalézati oporu nejsnazší a pozdjší doba

ukázala skuten, že Vladislav Lokýtek zaal zptný výboj Kra-

kovská s pomocí uherskou.

Vtší silou než snad tyto dvody místní psobily ovšem

úvahy obecné, hledící k celku moci pemyslovské. líroniká

zbraslavský, užívaje vítané píležitosti, aby mohl novým, pso-
bivým rysem okrášliti ve Václavovi pravého knížete míru, tvrdí,

že ho koruna uherská lákala pedevším jakožto záruka trvalého

khdu v stední Evrop. Ml prý za to, že ,,chudým a vlasti útcha
z toho vzejde," když pod vládou eskou zvíený živel madarský

bude spoután do pevných hrází a tsným spojením koruny eské

i polské s korunou svatého Štpána vznikne moc, proti níž se

nikdo neodváží pozdvihnouti zbran. Opat Petr tu jist zase

ponkud idealisuje obraz svého krále, ale vyloueno není, že úvahy

takové u Václava II. vážily aspo z ásti, ovšem vedle mocné

touhy po nebývalých a nevšedních úspších, duši jeho naplující.

Jaký výhled se otvíral jeho prudké ctižádosti! Žádný král eský
nepozdvihl ješt zraku ke korun sv. Štpána, a snil-]i otec v dob
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litevských plán o panství od moe k moi, mohl jeho sen nyní

uskuteniti syn íší sáhající od ústí Visly až k Dalmácii. Ti, kdož

se pimlouvali za pijetí koruny uherské, stavli prý Václavovi II.

ped oi také ohromné síly, skryté v národ, který podle jejich

slov, „kdysi tém. celé Nmecko mocí svého mee po dlouhou

dobu znepokojoval". Bylo tak svdné, tvoiti monarchii, v lúž

by tato nezkrocená bojovnost uherská byla postavena do služeb

dynastie eské, a jež by se stavla po bok íši úriské jakožto

veliký a vskutku evropský útvar. Skrývalo se v tom i vzácné

zadostiuinní za pád Otakarv, týmiž Uhry umožnný, a nej-

lepší snad ochrana ped podobným osudem. Nebo kdož ze sou-

vkovc by byl již zapomnl, že jen vzájemné soupeství a úporné

boje Pemyslovy s krály uherskými umožnily Rudolfovi Habs-

burskému, že mohl tak snadno povaliti eského krále a jako tertius

gaudens ovládnouti zem alpské, o nž se oni oba do vysílení

peli.

Spojení té i oné koruny miohlo tedy ochrániti Václava ped
nebezpeím takovým a sám okamžik se zdál nad jiné píhodným,

aspo hled k možnému odporu ímského krále. Nebo Albrecht

Habsbm"ský byl práv úpln zabaven a i vážn ohrožen novým
bojem skurfirsty porýnskými, jehož výsledek nebyl ješt nikterak

zjevný a mohl býti mladé moci habsburské osudný. tvero kur-

fit se pokoušelo se vším úsilím o jeho sesazení, papež Bonifác VIII.

je k tomu zejm nabádal a v boji posiloval, takže se v íši již

vyprávlo, jak pyšn si arcibiskup mohuský poklepává na lo-

veckou brašnu, tvrd se smíchem, že v ní má ješt nkolik král

ímských. A sám Václav II. jist nezapomnl, jak lehké mu bylo,

odstraniti takovou pomocí knížat íšských Adolía Nasavského,

jakmile se stal nepohodlným eským zájmm, a to byl piece

král sice malé moci, ale ímem uznávaný a nestihaný píhanou

usurpátora, jako Albrecht! i)

1) Že by byl Václav II. do boje toho pímo zasahoval v neprospch

Albrechtv, jak tvrdí kronika štýrská, které jde ^•eImi o to, aby ospravedl-

nila pozdjší vystoupení Albrechtovo protiechám, není ovšem pravda. Podle

kroniky kolmarské (M. G. SS. 17, 209) ml ímský král ve svém vojští

dokonce ,,homines Bohcmiae" a hlavn jeho stykj' s eským kancléem,

Petrem z Aspeltu, dosvdují, že dobrý pomr moci habsburské a eské
ti Jxdy ješt nebyl, aspo na venek, nikterak zkalen. Uzavel biskup basi-

lejský, Albrechtem na sklonku roku 1300 oznaovaný jakožto ,,princeps

et secretarius nostcr carissimus", s Habsburky / dubnu 1301 spolek k hájení
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A možný odpor papežský proti volb uherské? Václav II.

sáhl po korun polské bez svolení íma a nic nesvdilo tomu,

že by Bonifác VIII., který nedávno s takovou nechutí uvítal

výpravu Karla Roberta do Charvátska, byl nyní odhodlán státi

obtav za jeho právem ve chvíli, kdy veškeru sílu svou práv
soustredoval k boji o Sicihi, chystaje se pomocí francouzského

prince Karla z Valois k rozhodnému útoku na ostrov. Vskutku

Bonifác VIII. ani po smrti Ondejov neprohlásil, že uznává

Karla Roberta pravoplatným králem uherským a ddicem tinu
Arpadovc. Vše, co uinil, bylo, že až v misíci kvtnu 1301

jmenoval Mikuláše kardinála Ostijského legátem a latere, který

ml v Uhrách stav vcí vyšetiti a podle slov papežových ,,jako

andl míru" pomry urovnati tak, aby to bylo s prospchem

kesanstva a se ctí stolce apoštolského. Plné moci legátovy pak

neprozrazovály nikterak, že by z íma, kdokoliv se postaví

proti nárokm Carobertovým, byl nutn ohrožen zatracením.

A ostatn legát ani nechvátal, aby cestu do Uher vskutku

nastoupil; pozd do léta zstal v Itálii a nebylo tedy vyloueno,

že Bonifác VIII. bude i nadále rodu Anjou v Uhrách pomocníkem

stejn vlažným, jako za Ondeje III.

Veškeré vci ty byly na dvoe pražském jist dokonale brány

v poet a snad padaly na váhu i jiné, zcela osobní dvody. Václav II

byl sotva ticeti let a uzavel teprve nedávno druhé m.anželství.

Podle stedovkých zvyk jeho syn však v nejbližších letech již

dospíval a tací princové zadávali nkdy velmi drazn podílu

na vlád jako ,,mladší', králové, asto díve, nežli otci bývalo vhod

spokojiti se s úkolem výmnkáe. Bylo-li možno po dobu života

otcova zajistiti synkovi vládu v Uhrách, byl tím klid v Cechách

i v Polsku, kdysi tak asto rušený ctižádostí dospívajících ki^alevic,

nejlépe zaruen, a vzejdou-li snad i z druhého manželství králova

ješt synové, bude lze mnohem snáze rozdliti koruny mezi n.

zemského míru na horním Rýn, prodléval na sklonku téhož roku v Heil-

bron pi dvoe Albrechtov a snažil se zárove osobními návštvami ve

Vídni získati od vévody Rudolfa bohatou faru svatoštpánskou pro svého

bratra, magistra Paulina, rovnž klerika. Nepátelství mezi Pemyslovci

a Habsburky tedy tehdy ješt jist nebylo, není však vyloueno, že Albrecht

králi eskému valn nedvoval, maje za to, že Václav pece, tebas tajn,

jak praví Chronicon Wimpinense (M. G. SS. 30, 1, 673), ,,aliquantulum

principibus favebat".
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Kdo z nás, kteí patíme na vzdálené události málo pr-
svitnou clonou nevlídných a lakonických zápis kronikáských,

na níž se postavy panovník a jejichrádcmíhaií jen jako matné

stínové obraz}^ smí rozsuzovati, co bylo správným a co nesprávným

krokem v osudné chvíli? Jisté jest, že Václav II. neodolal dvodm
kladným a po delším váhání vskutku projevil zásadní ochotu,

dáti Uhrm svého syna. A tím se ovšem veškerému jednání

dostalo rázem rychlejšího spádu. Nebo teprve, když velmožové

uherští nabyli záruky, že král eský neodmítne, došlo v Budíne

k pravému snmu volebnímu a zde byl kralevic Václav ,,pari voto

et comm-uni consilio" prohlášen ekatelem koruny sv. Štpána.

Stalo se tak asi^) v druhé polovici kvtna 1301 a lze souditi,

že se tehdy pro volbu Václavovu vyslovila vskutku vtšina m.a-

gnátstva uherského, z nhož se jen velmi malý díl hlásil dále ke

Karlu Robertovi^). Slavné poselstvo s plnou mocí, jednat s kralevi-

cem i jeho otcem, šlo pak na Moravu, kde se dvr eský práv
zdržoval. Bán Ladislav z rodu Rátolt a magister Demetrius, syn

Mikulášv, stáli v jeho ele, jsouce obklopeni houfcem prvodc,
v nmž každý z elných magnát chtl býti zastoupen aspo
nkterým klientem. Nebo s budoucím. Icrálem a jeho otcem ne-

bylo poslm tm jednati jen o obecných podmínkách vlády nad

osielou zemí, o zásadním rozdlení moci ve státu mezi nového

krále a obec velmož, nýbrž pedevším o pídlu úad dvorských,

hrad a mst jednotlivým osobám. A pi tom ovšem každému

velmoži šlo o to, abv hned na poátku na nm spoinul stín milosti

nového pána. Žádný nechtl \^jíti na prázdno pi prvním dešti

dar a projev pízn, který se ml snésti na žíznivou zemi uherskou

z bohatých rukou eského krále, a mnohý z magnát se hlásil

zcela bez ostychu o výkupné za slibovanou vrnost.

Všechny prameny naše aspo souhlasí v tom že se Uhi rozhodli

pro králevice eského ,,jsouce k pízni naladni dary jeho otce

^) Soudím tak za zmínky' v kontinuaci altajšské, kde se praví, že

Václav byl na krále uherského korunován o letnicích (21. kvtna). Toto

datum kronikáe jinak velmi dobe zpraveného nemže hledti k vlastní

korunovaci, k ní došlo až v srpnu, nýbrž hledí patrn k slavnostní volb
a v tom smyslu souhlasí dobe s ostatním poadem událostí.

2) Zprávy o tom, kdo náležel k jednomu i druhému táboru, sebral

nejlépe Grábner 1. c. 114 ns. ; než pro nedostatek pramen také jeho výpoet
jest velmi kusý.
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a v oekávání daru dalších", nebo jak jiný letopisec di-sneji praví,

,,koupeni penízem", a ješt mnoho let potom tvi'dil Karel Robert

vyítav, že eský princ získal hlas}' Uhr ,, silou své pokladnice."

eské stíbro psobilo zase divy, stejn jako v Polsku, a

zbožný kroniká zbraslavský, piznávaje, že sladký jeho zvuk roz-

množil horlivost mnohých Uhr, omlouvá to veršovanou úvahou

o tom, jak tžko prý lovk odmítá dary laskav nabízené. Jeho

vrstevník Otakar Štýrský, to ovšem neodbývá tak delikátn, nýbrž

líí drasticky nenas^^tnost magnátskou a reptání eských dvoan
nad štdrostí, s kterou Václav II. zahrnoval uherské poselstvo

stíbrem, klenoty, zbranmi i drahými rouchy. A s milou opravdu

naivností to piznává i sám Štpán, kdysi palatin. syn bána Irenea

z rodu Akos, hrab komitátu borsodského, z nejmocnjších pán
severouherských, který také byl nejštdeji podarován. Ten ješt

po letech vychvaluje ilost rytíe, jenž ho tehdy zastupoval pi
jednání v Brn a opatU mu tam prý nejen ,,s bedlivou pílí a pelivou

prozíravostí od Icrále eského pocty, dstojenství a vzácné dary,"

nýbrž získal i jednomu ze syn Stpánových vznešenou nevstu

z vlastní krve král eských pošlou ,,filiam domini Bavarini ducis

Bavarie,"

Byla to vskutku asi dcerka pana Bavora ze Strakonic a Anežky,

nemanželské dcery Pemysla II., kterou tu chlubná ješitnost

uherského tchána uinila- bavorskou vévodkyní, ale pípad nám
osvtluje nad jiné jasn ráz jednání, které se na Morav v ervnu
1301 odehrálo mezi uherským poselstvem a eským dvorem.

Václavovi II. bylo zajisté sáhnouti až na dno pokladnice než

byly vymnny vzájemné písahy mezi ním a uherskými plno-

mocníky, podle nichž ml králevic eský do msíce býti vypraven

do nové íše své a na hranicích zem slavnostn pijat šlechtou

uherskou.

Místem slavnostního pijetí toho byl uren Hodonín, msto
v pohraniním styku s Uhry vbec nejdležitjší, a zde došlo

na zaátku srpna^) k valnému sjezdu uherského panstva, který

umožnil již pesnjší odhad, na kolik mocnjších pívrženc bude

mladikému panovníkovi se bezpeiti. V ele duchovních byl tu

1) Václav II. dlel 29. ervence na Velehrade (Reg. II. Nr. 1890),

12. srpna pak jest ješt v Hodonín (Fejér VIII/1 Nr. 7, kde ovšem nutno

ísti ,,Kodini" místo ,,Kochin".).
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Jan arcibiskup kalocský, provázený biskupy jagerským, vácov-

ským, ceanád-kým, velko\arad.inskýni, djakovarským a infu-

lovaným proboštem spišským, kteréžto všechny duchovní pány

nakzáme 30. ervence v Trnav, shromáždné k jízd do Hodonína.

Z velmož s\'tských, kteí uvítah hned na hranicích zem uherské

nového pána, poutal k sob pozornost pede všemi Matouš, syn

palatina Petra z rodu Csák, pán násilnický a výboj ný, který již

ve sporech za Ondeje III. se s\'ými bratry Dominikem a Michalem

hrál úlohu dležitou, pebíhaje z jedné strany na druhou a získávaje

pi tom stále nové statky a hodnosti usurpací tak bezohlednou,

že jeden z jeho soupe ho mže ve veejné listin jm.enovati

,,hlavním koistníkem a zhoubcem království." Vytlaiv biskupa

nitranského z hradu Nitry a z hrabství, byl se" zmocnil tém
všech statk bohatého biskupství, ovládl i celou stohci trenínskou

;

donutiv mnoho nižších šlechtic v kraji, aby mm sloužili, budoval

si silnou rukou bezprostedn u hranic moravských témi ucelený

státeek pohraniní, podobn jako inili, ovšem s menším zdarem,

na západ páni z Gysinku. Ml své dvorské úady s týmiž tituly

jako sám král, snaže se však pi tom zachovati palatinát uhersk>'

nebo aspo jinou výnosnou hodnost dvorskou.

Tento Matouš Trénanský se jeví spolu s Gysinskými hla\Tií

oporou eské kandidatury a mladý Václav mu pozdji vyndal

svdectví, že ,,se pede všemi šlechtici uherskými radou a po-

mocí co nejbedlivji piinil o to, abychom zvoleni byli". Vedle nho
vvTiikal v ad pí\TŽcnc eských palatin Amedeus z rodu Aba,

m-agister Demetrius, len poselstva do Brna, Kokas, syn St-
pánv z rodu Rátolt a zajisté mnozí jiní, o nichž se zprávy ne-

zachovaly.

Vedle tchto prvních magnát zen o, shromáždných v Ho-
donín, ne nejmenší pozornost pak na sebe obracel také hrab
Werner, rj-chtá budínský, který se svým synem Ladislavem

nedávno zabil pedchdce Waltra a m.ocnou rukou se ujal i rychty

i statk jeho. Werner byl tu zástupcem nmeckého mšanstva,
jež zajisté nad jiné rádo vítalo krále z tak m.ocného rodu, od nhož
se bylo snad nadíti koneného uklidnní zem..

Slavnostní rokoš v Hodom'n byl ovšem po mnohé stránce

jen pokraováním jednání pedchozího a také zde bylo Václa-

vovi II., jak listiny výslovn dosvdují, zajišovati rozliné

úady i odmny stranníkm neúnavn ruku nasta\iijícím a nešlo
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jen o vlastní statky korunní, nýbrž i o zboží cíi-kevní, odnímané

prelátm, stranícím Karlovi Robertovi, a o holý peníz. Na štdrost

eského krále daly se tu vbec nároky nevšední a tak se dovídáme
na píklad, že byl nucen velikými penzi odkoupiti Ivanovi z Gy-

sinku hrad i kostel Ostihomský, kterých se pán ten vdob mezivládí

zmocnil a zle prý tam iádil.^) S obvyklým nadsazováním mohl
Otakar Štýrský živ vylíiti, jak prý ada voz a soumai- stží

staila odvážeti dary, s nimiž se po ukonení schze hodonínské

šlechta uherská vracela do zem, ve svém stedu m.ajíc mladého
krále.

Dvanáctiletý Václav vstupoval tedy na pdu uherskou hlun

;

ale zajisté nepicházel sám, nýbrž provázen etou osvdených
prvodc. Urit víme, že mu otec uril jakožto spolehlivého

rádce do cizího prostedí muže, který se již pi šíení eského
panství v Polsku znamenit byl osvdil a m.l patrn i na jed-

nání o koiunu uherskou znamenitý podíl, totiž vratislavského

Nmxe, Jana Muškátu, biskupa krakovského. Muskata jede s mla-

dým Václavem do Uher jakožto vicekanclé a vlastní správce

kanceláe královské, jejíž titulámí hlavou zstal ovšem arcibiskup

kalocský. Jízda pak nesmovala hned k Budínu, nýbrž nejdííve

do stolicného Blehradu. Nezbytný zápas s Karlem Robertem

žádal totiž toho, aby Václav co nejrychleji dosáhl koruny krá-

lovské, nebo bylo patrn obecn známo, že také neapolský ná-

padník se chystá slavnostním aktem korunovaním zdrazniti

své právo.

Obklopen zejména etnou zbrojnou družinou Matouše Csáka,

chvátal tedy eský kralevic z Hodonína pímo do Bleliradu,

aby zde 27. srpna z rukou arcibiskupa kalocského pijal korunu

sv. Štpána spolu s novým jm.énem krále Ladislava V., uherské

národní tradici hovjícím.2)

Mladý král nebyl patrn povrivý, jinak by byl sotva zvolil

ke korunovaci den sv. Rufa, Cechm zlovstný. Anebo byla snad

v tom trocha zadostiuinní za to, že v týž den ped tiadvaceti

1) Ftjér VIII. 1. 184.

*) Skuten však nebývalo jména toho potom ani v uhc rských

listinách užíváno dsledn; tak se setkáváme v listinách kapituly jagerské

s datováním ..regnante illustri rege Hungariae Wenzeslao", Cod. dipl.

Andeg I. Nr. 3.
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lety mrtvola jeho dda byla pohanna týmž lidem uherským,

který se nyní ped vnukem nízko klanl? Jist lze míti za to, že

ve chvíli té sebevdomí mladého prince i jeho otce, Václava II.,.

bylo na vicholu. Jejich soupeí Karel Robert pitáhl sice s ehoem
Bododem souasn rovnž do stedu zem, ped Ostihom, ale

msto mu neotevelo bran, a tak byl nucen administrátor osti-

homský svého chránnce korunovati zatímní korunou kdesi v pol-

ním táboe, jak o tom opat Gauírid zpravoval krále aragonského,

piznávaje, že hvzda rodu Anjou v Uhrách zcela nezvratn klesá,

jsouc podporována sotva nkterými velmoži a nalézajíc hlavn jen

u loupeživých Kumán hlasitjší píze. Vše ostatní prý drží

s králem eským, který má nadji, že tém celou zemi v krátce

ovládne.^)

Proto pochopíme, že se tehdy k moci Václava II. obracel

veškeren svt s podivem, jalcý zní ze souvkých verš pvce kížo-

vého tažení landkrabí Ludvíka,^) hlásajících, že co pam.t lidská

sahá o inech král, nikd^' nebylo slechu, že by byl který z nich

bez hrozného úsilí váleného získal v jediném roce takové dv veliké

íše. Tém bez boje nabjd prý rod eský koruny polské a nyní

i uherské:

alsó ^on dem mer biz an daz m.er

ist er von der kristen diet

an voUer gebiete

den Urbatzen, Kolzen, Valben

den Tzoken anderthalben

Bulgaeren und swaz diu lande sin

an dem teile bis an Griechen hin.

Od moe k moi, od Baltu až k Adrii, mlo sahati panství rodu

Pemyslova a v tu chvíli, kdy ve Stoliném Blehrad na mladé

hlav Václavov spoinula koruna sv. Štpána i nejsmlejší sen

jeho otce se zdál skuteností. Jak pochybnou a malou se v okamžiku

tom proti moci jeho domu jevila moc krále ímského Albrechta, za-

baveného kdesi na Rýn drobným bojem o jednotlivé hrady nepo-

slušných kurfit a stíženého prudkým odsudkem papežovým!

Tu zajis^^ nebylo mnoho tch, kdož by byli vili, že stk\']á ta

1) Finke, Acta Arag. I. 112.

-) Edit. von der Hagen v. 5520 sq.
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l)udova pemyslovská stojí jenom na vratkém písku, jak pozdji

podle slov evangelia škodolib poznamenal Otakar Štýrský.

Po svátcích picházívají bohužel v záptí dny všední roboty

a ty nastaly novému králi uherskému, Ladislavovi V., jakmile se po

korunovaci z Blehi-adu odebral do Budína. Ráz vlády jeho, která se

tím zaala, ovšem není snadno postihnouti. Jest zjevné, že magnáti

uherští, zejména drsní uchvatitelé, jako byl Matouš Csák, v mla-

dickém princi vidli pouhý nástroj oligarchické zvle. A jak bo-

hatá byla vskutlai koist, kterou mnozí z nich odnášeli z volebního

ruchu, ukazuje nám výpoet titul, které si dává na píklad Jind-

ich z Gysinku ; zove se magistrem tavernik, což byl jeden z nej-

vyšších úad dvorských, báném Slavonie a pánem ty komitát,

kdežto jeho bratr Ivan, který se stal palatinem království, vládl

rovnž nkolika stolicemi. A s podobným hromadním hodností

setkáváme se i u jiných, kteíí si již v jednání pedvolebním byli

zajistili tun3> podíl na moci veejné. Naproti tomu však nebylo

lze nevidti, že mladý král vkroil do království píece zcela jinak,

než kdysi Ondej III., že nestál tu tak osamocen v cizím prostedí.

Do nkterých pevných míst vstoupily eské posádky; tak se

v dležité Ostihomi stal kastelánem eský rytí Zdislav eený
Mšec^) a pi samé osob mladého krále stál oddaný rádce, kra-

kovský biskup, jemuž mladý král v listinách svých dosvdoval,

že k upevnní vlády jeho obtav nastavuje život i jmní.

Ovšem ani Muskata neinil tak zadarmo ; hned mezi prvními

vládními iny Václavovými bylo darování spišského hradu Plawiec

biskupovi,^) ale ve spolenosti nespolehlivých velmož uherských

byl Muskata Václavovi oporou jist podstatnou. A v pozadí stála

veliká moc samého krále eského, jehož ruka nepestávala zasa-

hovati do panství synova a který prý býval i po odchodu jeho

ve dne i v noci obtžován dopisy a prosbami uherských pán,
aby jim ,,mit guote fulf den sac". Statky korunní i církevní v Uhrách

samých patrn nestaily k ukojení jejich žádostivosti a Václav II. byl

1) Fejér VIII. 1, nr. 44 a Emler, Reg. II. Nr. 1957.

2) Cod. dipl. cath. Cracow. I. 140; Fejér VIII. 1, Nr. 8 a po nm
Grábner 1. c. 118 vztahují list omylem na Jana Kalocského.
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nucen sáhnouti i do zásoby svých druhých panství ; tak se do\'ídáme,

že v prosinci 1301 v Praze podaoval Jordána Gorgeye, hrabte

spišských Sas, dvma vesnicemi v Krakovsku.^)

Není tedy divu, že jakmile vyprchal první údiv nad rychlým

úspchem, již svtem se trousily povsti, jak Václav II. prý pece

lituje dobrodružství uherského a že jen stud a nechut, upouštti

s hanbou od vci zaaté, mu brání aby syna zpt odvolal. Aspo
tak psal v íjnu 1301 z Budína legát papežský.

Papežský legát ten byl nový initel, který záhy po obojí

korunovaci do vcí uherských zasáhl. Šedesátiletý Mikuláš Bocca-

sini, kardinál Ostijský, syn chudého notáe z Trevisa, býval kdysi

vychovatelem v patricijských rodinách v Benátkách a odtud

ponkud seznámen s pomry království uherského, jež mlo
v Dalmácii asté styky s repubhkou sv. Marka. Byl mnichem ádu
dominikánského, který dával stolci papežskému v dob tehdejší

tolik obratných diplomat, a jeho socha, zachovaná podnes v San

Domenico v Peruggii, ukazuje rysy khdného a chytrého muže.

Bonifác VIII., který cenil jeho ochotnou poddanjost, ozdobil ho

purpurem, netuše ovšem, že skromný frate bude jednou jeho

nástupcem na stolci Petrov.

Bylo již nahoe vzpomenuto, že papež jmenoval Mikuláše

v kvtnu 1301 plnomocnýmlegátem pro zem koruny sv. Štpána,

aniž byl však pesn v^miezil jeho úkol. Aspo se v hlavní listin

leganí, dané 13. kvtna, mluví jen ožalostném stavu Uher a o hroz-

ných zloinech, tam páchaných, legátovi však nikterak neped-

pisuje, jakým zpsobem by ml nápravy dosáhnouti. Dobe zpra-

vení diplomaté, jako byl zástupce Jakuba II. Aragonského v B:í-

nátkách, t\Tdili sice od poátku, že kardinál jde do Uher hlavn jen

proto, aby podporoval stranu Karla Roberta, ale ze zpráv Miku-

láše samiého vidíme, že aspo na venek to neml piznávati; ml
si vésti spíše jakožto zcela nestranný pacifikátor rozervané íše

a zástupce vTchního lenního pána, který o nárocích neapolského

prince nepronesl ješt závazného, posledního slova a byl ochoten

slyšeti také hlas strany mu odporující.

Jak málo Bonifác VIII. tehdy vskutku dbal rychlého ví-

tzství Karla Roberta, bylo zejmé i z váhavosti jeho zástupce.

Ješt v ervenci 1301 Boccasini dlel v Benátkách a teprve, když

1) Cod. dipl. Andeg. I. Nr. 5.
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tam došly zprávy, že snm v Budíne zvolil urit eského prince

a že Václav II. se chystá uvésti ho s velikým vojskem do krá-

lovstviV) vydal se pes Víde a Prešpurk na cestu do Uher. Až za-

átkem záí objevil se v Rábu, kde zvdl, že eský králcvic byl

práv v Stoliném Blehrade korunován a slavnostn do Budína

odveden

.

Kardinál byl zprávou tou, jak se zdá, opravdu roztrpen,

maje za to, že strana eská schváln urychlila korunovaci, jen aby

pedešla jeho možnému zakroení a provedla svou bez ohledu

na vrchní práva stolce ímského. Zejména na arcibiskupa kaloc-

ského, kter5', vkládaje korunu na hlavu Václavovu, si osobil úkol

píslušící vlastn primasovi království, arcibiskupovi ostihom-

skému, žaloval prudce, dávaje o vci rychlým poslem zprávu do

íma.
Bonifáce VIII. listy legátovy ovšem rovnž nemálo pobouily.

Nešlo jen o urážku jeho bohorovného sebevdomí, velmi citlivého,

kdykoliv se cizí ruce dotýkaly zásadních práv a vážnosti stolce

apoštolského ; šlo i o nemilou vyhlídku, že zápas se vzrostlou mocí

eskou k sob upoutá Anjouovce práv ve chvíli rozhodného boje

o Sicílii. Neekaje dalších zpráv Bonifác Vlil. vyprázdnil tedy

nádobu hnvu svého na hla^a^ arcibiskupa kalocského v zajímavém

listu ze 17. íjna 1301, v nmž nejprudšími slovy káral duchovního

velmože jakožto zbsilého odvážlivce, který prý nezaslouží jména

,,ctihodného", zasáhnuv tak drze do práv papežských. Zpsobem
obecn známým z pozdjších bull Bonifác VIII. v list tom rozvíjí

pak smlé theorie o naprosté svetovlád papežské a jak zejména

Uhry donací sv. Štpána jsou pouhým lénem a podnoží stolce

apoštolského; pohání provinilého arcibiskupa do ty msíc
ped svj soud a hrozí mu písnými tresty.

Tento list je píklad obvyklých projev ráznosti Bonifácovy,

ale jest zajímavé, že souasný dopis papežv králi Václavovi II..

rovn? 17. ííjna z paláce lateránského datovaný, má zvuk mnohem
mírnjší. Skoro laskavými slovy, ,,familiarius et coníidenter",

vyité. tu papež králi eskému, že dopustil, aby jeho synek byl

ozdoben uherskou korunou, nerozváživ, že díve papeži písluší

o ní rozhodovati, a rozmnožuje tak nebezpeí, že tžce zpustošená

^) Finke, Acta Aragonensia I. 241. O plných mocích, které kardinál

s sebou pinášel viz lánek Digardv v Bibl. de 1' Ecolc dcs Chartes 1887.
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zem mže novými boji upadnouti do temnot pohanských, státi se

obtí Kumán i Tatar. Papež ani slovem nevytýká v listu tom,

že by mu Karel Robert platil za jedin oprávnného ddice ko-

runy, nýbrž ujištuje, že chce chrániti i práv Pemyslovc na uher-

ský trn, mají-li jaká, žádá vsak na Václavovi II., aby od-

inil své i synovo nerozvážné a ukvapené jednání, podrobuje se

radám a rozsudku legáta Mikuláše, který prý ,,jako andl míru

a posel spásy s mnohými námahami a trampotami se byl vypravil

do království uherského."

List byl tedy zejm káravý, ale srovnáme-li jej s jinými

projevy prudkého papeže, zbude nám pece dojem, že Bonifác VIII.

netoužil nikterak po srážce s králem eským, jsa vskutku ochoten

k smírnému vyízení. A nálada ta byla jen ješt posílena následují-

cími zprávami legátovými z Uher.

Pokrauje ve své cest, kaidiná] Mikuláš dospl zaátkem

íjna do Budína, kde se mu naskytla píležitost lépe poznati stav

vci. Arcibiskupa kalocského, který se mu jevil vinníkem hlavním,

již nezastihl na živu ; zem.el ješt v záí a byl pochován v Budíne

u františkán. Za to poznal kardinál, jakou váhu má u mladého

krále Jan Muskata a- jak nepatrný jest ve vlastních Uhrách poet

pívrženc strany anjouovské. Rozervanost zem uinila na nho
dojem hluboký. Kardinál ujišoval papeže, že si vede zatím opatrn,

nevystupuje jako stranník ani toho ani onoho nápadníka, a m.l

podle nkterých píznak za to, že mezi obma dokonce již došlo

k jednání o smírnou dohodu, která není zcela bez nadje, ježto prý

král eský již tajn lituje, že se do vci vbec pouštl. V Budíne

legát také pochopil, že k zostení protiv nemálo pisply prudké

zpsoby ehoe Bododa, a navrhoval papeži, aby nejen uprázdnný

stolec kalocský, nýbrž také ostihomský byl obsazen vhodnjší

osobou.

Dojem, který zprávy ty uinily v íme, zrcadlí se v ad
list Bonifácových z 8. listopadu 1301. Papež uvítal patrn rád

myšlenku smírné dohody nápadník; aspo dál kardinálovi

ostijskému plnou moc k jednání o cenu, za jakou by bylo lze Vá-

clava II. pohnouti k ústupu. Vyhrazuje obsazení stolce osti-

homského i kalocského vlastnímu opatení, v}'bídl legáta pece,

aby se poohlédl po vhodných osobách v Uhrách nebo i v zemích

sousedních, dávaje mu zárove plnou moc, že mže stíhati i nej-
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vtší osoby duchovní v zemi censuvami a pohnáním ped soudní

stolec papežský, kdyby se smírnému jednání jeho stavly v cestu

pekážky.

Zdá se, 76 tu šlo pedevším o Jana Muškátu. Aspo dostal

legát, aby mohl krakovského biskupa, v nm.ž u kurie nyní

vidli hlavního strjce uherské kandidatury Václavovy, úinnji
pokoíiti, list papežský, kde se Muškátoví píke vytýkalo, že ,,koná

dílo ne pastýe, nýbrž pobloudilého vlka", když vzbuzuje v Uhrách
nešváry, a dávala krátká lhta tímsíní, ped jejímž vypršením

se ml zodpovídati samému papeži. K listu tomu ml však legát,

jak se zdá, sáhnouti jen tehdy, kdyby se Muskata projevil zjevným

nepítelem smírného jednání; nebo zárove byl vydán jiný pa-

pežský reskript pro biskupa Icrakovského, mnohem mírnjší,

v nmž Bonifác VIII. sice rovnž kára jakožto dílo nekesanské
a nehodné jednání biskup, kteí by spory ,,národ živili a války

vzbuzovali k obecnému pohoíšení", ale iní to spíše obecnými

slovy a nepohání Muškátu ped svj stolec, nýbrž vyzývá ho jen,

aby pispl úinn legátovi a vyvaroval se všeho, co by mohlo m.íru

království škoditi a innosti legátov býti na úkor.^) V duchu

zcela smílivém pak byl psán list papežv samému kláli

Václavovi II.

List ten obrací pozornost královu zejmiéna k zhoub duší,

psobené rozvratem pomr v Uhrách. Král eský jakožto ,,prin-

ceps catholicus, deo gratus et apostolice šedi devotus" má prý

podati zástupci papežovu ruku, aby spolenou prací jejich ,,krá-

lovství kdysi tak peslavné a nyní, bohužel, mnohonásobn roz-

chvácené, mohlo býti duchovn i po stránce vezdejší znovuzrozeno

k chvále boží, a k množení víry kesanské". Jen tak bude Vá clavovi

možno dosíci ,,vhlasné slávy a vné odplaty". A znova jej ujišuje

papež, že nemíní nikterak zkracovati opravdové a dvodné ná-

roky eské, nýbrž ochotn a horliv podporovati jeho est i pro-

spch.

Z úst Bonifá cových e taková vi panovníkovi, jenž byl

jednal zejm proti zám.rm stolce papežského, byla vskutku

1) Papežské listy Muškátoví jsou otištny u Theinera, Mon. Hist.

Hung. I. Nr. 624; zcela nesprávné jich užil Brctholz, Gcschichte Bóhmens
502, který, nemaje tušení o úkolu Muškátov v Uhrách a j(ho pomru
k Václavovi II., tvrdí, že byly nepátelským krokem papežovým proti

eskému panství v Polsku a že smoval}^ k poštvání biskupa na Václava.

5 u s t a. Dví knihy eských déjin I. 23
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pozoruhodná a ukazuje, kolik papeži záleželo na tom, aby nebyl

nucen k zjevné srážce s ním. A pochopíme snadno, pro. Práv
tehdy Bonifác Vlil. stál v plném boji s íímským králem Albrech-

tem, jenž se v otázce toskánské byl ukázal málo povolným a hle-

dáním pevného spolku s Francií mohl býti i nebezpeným. Papež

posiloval znova a znova kurfity porýnské v boji proti nmu
a vidl dobe, že v zápasu tom mocný král eský mže té i oné

stran býti nejcennjším spojencem.

Proto se patrn Bonifác VIII. choval k nmu s podivuhodným

sebezapením i v polských vcech. V ím nemohla korunovace

hnzdenská, vykonaná bez papežského svolení, zstati bez povšim-

nutí, a to tím spíše, že ^^adislav Lokýtek, z Polska uprchlý, hledal

u papeže osobn pomoci. Bonifác VIII. jí vskutku neuznával;

nedává Václavovi titulu krále polského a, vysílaje v záí 1301

kollektora Bonaiuta Casentinského do jeho zemí, mluví výslovn

jen o království esl^ém. vévodství polském a markrabs^/í mo-

ravském. Království polské tudíž, v Hvzdn roku 1300 obnovené,

pro kurii právn neexistovalo, nicmén se však k výslovnému

protestu proti korimovaci Václavov Bonifác VIII. tehdy rovnž

ješt neodhodlal. Zásadní otázka nezdála se mu asi tak vážnou,

aby proto zavádl soud s panovníkem církvi oddaným, jehož mocí

halí svatopetrský z Polska byl nejlépe zaruen a jehož pátelství

mohlo býti tak cenné. A podobné úvahy vedly asi také k um.ír-

nnosti ve vcech uherských.

Jest tžko íci, jak jednání to dvorem pražským bylo ocenno.

Zprávy naše jsou píliš kusé. Jisto jest však, bylo-li Václavem II.

vbec zahájeno smírné jednání, jakého si pál legát Mikuláš, že

nevedlo k dobrému konci. A postavení legátovo se v Budíne nadto

stalo záhy i jinak nesnadným. Mikuláš nemohl a nedovedl

trvale vystupovati s tváí nestranného soudce; jeho sklon ke

Karlovi Robertovi projevil se patrn již na veliké synod du-

chovní, kterou svolal na konci íjna a na níž vydal zejména

velmi ostrou konstituci proti usurpátorm a nesprávným pánm
statk církevních hodností. V prudkém sporu mezi mšanstvem
budínským, vedeným stranníky eskými v ele s jakýmsi penžní-

kem ,,Martinem Slovákem" na jedné, a kapitolou budínskou na

druhé stran o clo na Dunaji, legát marn pivádl mšany hrozbou

interdiktu k ústupnosti. Záhy se cítil takka zajatcem strany

Václavovy a poal se, aspo annály rakouské tak výslovn t\Tdí,
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V zvíeném mst obávati i o život. Proto koncem roku 1301,

opustiv tajn Budín, uprchl do Prešpurku, provázen jsa etnou

družinou písa, auditor a j iných funkcioná, kteí tvoili v dob
té nezbytný prvod leganí.

Útk z Budína znamenal pak patrný konec dotavadního

zdání legátovy povýšenosti nad stranami. Jeho dvr v Prešpurce

se stává rychle stediskem horlivé agitace ve prospch Karla Ro-

berta, která mla neapolskému princi získati zejména duchovní

velmože. Na Budín byl vskutku v37-sloven interdikt,^) jehož ovšem

mšanstvo málo dbalo, a processy duchovní zahájeny proti e-
ským stranníkm, kteí se násilím zmocnili nkterých kostel.

Tak zakroil legát velmi prudce proti kapitulárm ptikostel-

ským, ponvadž se uvázali v biskupství a hájili ho proti dotavad-

nímu biskupovi, který se uchýlil do Prešpurka. Podobný spor byl

o infulované proboštst\á spišské, k nmuž se mladý král Ladislav

táhl právem presentace od legáta popíraným. elní stoupenci

neapolští, jako byl biskup nitranský, vystupují na poátku roku

1302 zjevn v okolí legátov a není pochybnosti, že o smírném

jednání, které by bylo skonilo dobrovolným vzdáním se toho

nebo onoho nápadníka, v dob té již nebylo vbec ei.

Václav II. nemínil patrn ustoupiti od podniku, s nímž

sláva jména jeho byla tak tsn spiata. Stál na tom, že jeho syn

jest stejn pravnukem Bely IV. jako Karel Robert, a nadto snou-

bencem ddiky posledního Arpadovce, zvoleným na trn uherský

íšským snmem ,,svorn a kanonicky". Jeho právo bylo tedy

lepší práva prince neapolského, a nalézaje se s legátem papežským

v patrné roztržce, Václav II. neváhal práva toho hájiti pímo
u stolce papežského.

Proto byl na jae 1302 do íma vyslán mistr Oldich z Pa-

bnic, nám již známý len rady královské, proslulý kanonistickou

ueností i obratností. Sklon k jemné dialektice právnické, který

byl tak význanou stránkou Václava II. i jeho okolí, jest nám
zárukou, že mistr Oldich nesl s sebou velmi podrobn zdvodnné
vývody o právu Pemyslovc k Uhrám, jest však pochybné,

zda mu bylo vbec dopáno skížiti zbra svou úedn s ím-

1) Listiny otištné u Fejéra VIIII. 1, Nr. 54 náleží vskutku do

roku 1302 a nikoliv do roku následujícího, jak za to mel vydavatel a po nm
Grábner 1. c. 126.

23*
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skými kanonisty. Nebo nepinášel ústupk, na nž papež ekal,

a vlastn ani uznání vrchní rozhodí moci jeho v otázce uherské,

nýbrž pouhou prosbu krále Václava, aby papež, dbaje lepšího

práva jeho syna, vzal Ladislava ve svou ochranu a byl mu ,,pomocní-

kem píznivým a vdcem laskavým". To bylo zdvoilé, ale urité

odmítnutí nárok \Tchní lenní moci papežské a jevilo se vi
vypiatému sebevdomí Bonifácovu posmšnou svévolí, která také

jednání krále eského v Polsku sunula do jiného svtla. Proto bylo

zcela pirozené, že se Bonifác VIII. nemínil již spokojiti s mírným
napomenutím, nýbrž rozhodl se vysloviti svj nárok mnohem
draznji a ukázati zárove králi eskému pádn pst své moci.

V takových chvílích se Bonifác VIII. jen nerad spokojoval

s pohržkou na trplivém pergamenu, nýbrž pronášel svá rozhod-

nutí osobn a zesiloval tvrzení, že papež jest král král, namnoze

vehkolepostí, která nkdy nebývala daleka nevkusu okázalosti

v pravd herecké. V rodišti papežov, Anagni, kam se

Bonifác VIII. rád uchyloval do horského vzduchu Apennin
ped letním žárem íma, pedstoupil Oldich z Pabnic na zaátku

ervna 1302 ped nho, jejž panegyrikové zvali bohem na zemi,

aby v pítomnosti dvora i kardinál pijal odpovd. Bonifác VIII.

v ní shrnul krátce dotavadní pibh sporu o Uhry a vyslovil

svj žal nad tím, že smírné snahy kardinála Mikuláše, který s tak

velikou obtavostí vážil cestu do daleké zem, nevedly k cíli, nýbrž

že rozvrat nešastného království poki"auje: ,,A proto" pra\ál,

,,jest teba, aby stolec apoštolský. Bohem, vztýený vysoko nad

trny a královstvími k nestrannému rozsuzování práv jednoho

každého, napravil kivdy, jež se staly, a elil ráznjším léením

chorob, vzdorující lékm mírným". Žádosti krále eského o uznání

jeho syna králem uherským papež prý vyhovti nemže, ježto

jest mu dbáti i nárok královny neapolské a jejíio \Tiuka; a proto

nezbývá než dáti se cestou pesného práva a formálního soudu.

Obojí strana bude peremptorn vyzvána, aby do šesti msíc
pedložila stolci papežskému doklady svých nárok a papež pak

nalezne, „co pro blaho království uzná nutným".

Bonifác VIII. nepolemisoval tedy pímo s tvrzením krále

eského, nýbrž položil proti nmu prost silný klad svého phonu,
opený nejen o vrchní lenní moc nad Uhry, nýbrž i obecný

závazek stolce papežského, peovati o ochranu kesanstva a jeho

mír i zdar. Než na tom nebylo dosti. K phonu byla pipojena
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i vážná pohižka, jež nehledla sice pímo k vcem uherským,

ale mla krále eského jinde tžce zasáhnouti, totiž v Polsku.

Vidli jsme, že Bonifác VIII. neuznal korunovace hnzdenské,

ale byl ochoten mlky ji pehlédnouti. Nyní však mu mla býti

cennou zbraní proti Václavov nepovolnosti. Jako kdyby se náhle

dovídal vc z brusu novou, vyslovuje vi mistrovi Oldichovi

podivení nad tím, že jeho pán se zove také polským králem, ne-

dbaje nikterak vrchního práva stolce apoštolského nad zemí

polskou. S dkladností stai-ého právníka, kterým Bonifác VIII,

hýú nikdy nepestal, oceuje in ten pak jakožto ,,assumptio

íalsa regiae dignitatis", tedy zloin, který prý již podle nejstarších

ád právních podléhá tžkým trestm. Stolec papežský nemže
nikterak strpti této ,,zpozdilé troufalosti", která budí obecné

pohoršení, a proto papež zakazuje Václavovi, aby nadále užíval

titulu i peeti krále polského a vykonával jakožto král polský

jakékoliv jednám právní.

Prudký výpad byl v píkrém rozporu nejen s dotavadní sho-

vívavostí vi skutenosti skoro již po dv léta obecn známé,

nýbrž lišil se nápadn i od pomrn klidných výklad papežových

o otázce uherské. Proto lze míti za to, že práv v tom byla jistá

míra vdomé strategie, která Bonifáce VIII. neopouštla ani pi
sebe choleritjších projevech. Proslul od mládí v umní advo-

kátském, spojujícím obratný právnický argument s vasným
rozhorlením. Pomr k rodu neapolskému a obrana zásadního

stanoviska mu nedovolovaly, aby v uherské vci ustoupil. Byl patrn

již pevn rozhodnut, uznati jen právo Karla Roberta, ale hodlal

pedem zlomiti ostí odporu mocného krále eského proti tomu

ústupkem, který byl sice vehni laciný, jehož cenu však bylo snad

možno pipojenými pohržkami vydražiti. Papež byl sotva od-

hodlán, upíti Václavovi navždy a zásadn hodnost ki-ále polského,

ale uznání mlo býti teprve odmnou za povolnost v Uhrách.

Ustoupí-li tam Václav II. po dobrém, dostane se mu papežského

uznání v Polsku; jinak hrozí zjevný spor.

Pijetí uherské koruny eským králevicem projevovalo tedy

stinné následky pro celek moci dynastie eské a vc byla tím

povážlivjší, že i v Uhrách samých postavení mladého krále

Ladislava v prbhu roku 1302 již nemlo pvodní pevnosti.

Nespolehlivosti velmož, pebíhajících za slib vtších výhod z tá-

bora do tábora, nebylo lze pekonati zvlášt proto, že legát papež-
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ský z Prešpurku horliv dbal toho, aby zejména mezi duchovními

magnáty zesíhl stranu neapolskou. eskému princi bylo zjevnou ne-

výhodou, že tak záhy po korunovaci mu zemel Jan, arcibiskup

kalocský, a brzy potom i infulovaný probošt spišský Jakub, jeho

horliví stranníci. Papežskou provisí dostalo se v kvtnu 1302

metropolitního stolce kalocského angiovinskému pívrženci Št-
pánovi a vlivem legátovým. zvolila kapitula spišská probošta Pavla,

eské stran rovnž nepíznivého. Legát získal na svou stranu

i biskupa csanádského i djakovarského a deserce ty nezstaly

zajisté ojedinlé. Ztrátou pro Václava zvlášt bolestnou bylo pak
asi, že Jan Muskata, netroufaje si déle vzdorovati rozkazu papež-

skému, opustil vskutku Uhry. Roku 1302 vidíme na jeho míst
vicekancléem jakéhosi Štpána, jak se zdá, mšanského pvodu.

Zejmým znamením, jak postavení mladého krále v zemi

se horšilo, bylo, že strana neapolská v záí 1302 se odhodlala

k nenadálému útoku na samý sted jeho moci, Budín. Prudký

rozmach Karla Roberta souvisel snad ponkud i s tím, že v letních

msících 1302 král neapolský pes odpor Bonifácv se konen
vzdal dlouholetého usilování o Sicilii, a po nezdailém útoku na

ostrov uzavel v CaltibeLlott s Fridrichem Sicilským mír, který

na dlouhou dobu odpoutal osudy ostrova od jilioitalské pevnin3^

Vojenská a zejména finanní pohotovost rodu Anjou se tím ne-

pochybn znan uvolnila a bylo jí snáze vj^stoupiti s vtším d-
razem v Uhrách, aby tam našla náhradu za ztracenou moc nad

Sicilii.

S vlajícími prapory, jak praví listiny souvké, pitáhl Karel

Robert, provázený rázným ehoem Bododem a etnými staršími

i novými stranníkv, ped samý Budín a oblehl tu eského soupee.

Byla to jediná chvíle, v níž proti sob stanuli v dohledu mladí

pretendenti, oba po báb pravnukové Bely IV. a po matce vnukové

Rudolfa Habsburského, nebo matka Karla Roberta, princezna

Konstancie, byla sestrou královny eské Guty. Po ti dny pak

leželo vojsko angiovinské táborem ped mstem, zniilo pedmstí
i vinice, vedralo se dokonce na okamžik do Nového Budína,

který tehdy ješt zcela nesplýval se starým hradištm budínským.

A zvlášt povážlivé bylo, že mli dole v m.st nejednoho pívržence,

zejména ze stranník zavraždného rychtáe Waltra, takže eské
vlád v Uhrách chvíle byla kritická, když Karel Robert pod hra-

dem budínským udílel vrném.u Janovi, biskupovi nitranskému,
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za zásluhy a obti, projevené v exilu skoro tíletém, v léno stolici

nitranskou. Ale úspch nebyl trvalý. Msta dobyto nebylo a blížící

se ety Ivana z Gysinku donutily, aspo podle vypravování

kroniky štýrské, stranu neapolskou k rychlému ústupu nazpt

do jižních ástí zem.

Toto tažení na Budín však nebylo jedinou pekvapující

vojenskou demonstrací strany neapolské. Vidíme, že nabyla stou-

penc skoro ve všech ástech zem, kteí se pak utkávali v drobné

válce místní se stranou eskou. Slyšíme, že jeden houfec takový se

pokusil o dobytí StoUného Blehradu, ovšem bez úspchu. Až

v nejsevernjších ástech zem se bojovalo. Tam kapitula a nový

probošt spišský nalézali oporu v Rykolíovi z Tarko, jemuž Karel

Robert dal bohatou odmnu v stolici saryšské, kdežto proti nim

se snažil spišské Sasíky zachovati pi eské stran hrab Jordán

Gorgey, nechávaje si ovšem vrnost svou rovnž platiti korunním

i církevním zbožím.

Tato stránka boje jest vbec význaná. Rovnováha sil

nutila oba nápadníky, aby stále nový-mi ústupky a dary kupovali

vrnost sv3'^ch pívrženc, ale pi tom ovšem nebylo pece možno,

žádostivosti jejich zcela nasytiti. Vrcholem nedstojné odvislosti,

jaké propadla koruna tak nepevn spoinuvší na hlav mladého

krále, jsou pak listiny, kterými si Ladislav V. zajišoval pána

trenanského, Matouše Csáka, na poátku roku 1303.i) V nich jest

vlastn vyslovena kapitulace veškerého ádu právního ped bez-

ohlednou mocí uchvatitelskou, nebo jimi král ziaruuje Matou-

šovi pokojné držení všech kdysi královských nebo církevních

statk, které palatin v moci má, a byly prý panem Matoušem

jakýmkoliv zpsobem získány. Než na tom není dosti. Král sli-

buje, že kdyby dívjší vlastníci právem z;emským chtli proti

Matoušovi nebo jeho ddicm nárok svých hájiti, že toho nedo-

pustí a že pi odejme ádnému poadu soudnímu.

1) Listiny ty z 28. února a 4. bezna (Fejér VIII. 1, Nr. 26 a Cod.

dipl. Andeg. 1. Nr. 22, 23) jsou a ydavate li položeny do roku 1302 a kdož

jich užívali, zejména Wertheim, Mattheus von Trencsin 9, nepochybovali

o \ roce ní tom. Vskutku však, jsou-li listiny pravé, o emž by bylo odborné

diplomatické úvaze rozhodovati, jest teba vroiti je do druhého roku vlády

Václavovy, tedy po srpnu 1302, a odchylný letopoet jejich by bylo možno

snad vysvtliti užitím kalkulu florentského.



360

A neslo tu o državy malé, n3>brž o celou stolici trenanskou

a nitranskou, o velilcý kraj, v nmž si Matouš tvoil zjevn panství,

spjaté jen voln s korunou uherskou. Králi Ladislavovi patrn ne-

zbývalo nežli podávati ruku k takovému drobení veejné moci,

nebo písnjší zdrženlivost byla by mocné pány vehnala prost

do tábora protivného. A tak se stávalo, že táž práva, a statky

veejné, jako byla hrabská moc v Nite, byly souasn tou i onou

stranou rozliným nápadníkm rozdávány a jen síla zbran roz-

hodovala, kdo je vskutku podržel. Byl to stav trvalého rozvratu

a kaleidoskopicky se mnící obanské války ve mnohých ástech

zem a ki'oniká štýrský, mluv o bezmocnosti obou mladých

král uherských, dobe jej líí slovy:

Alsó gie ez entwer

hiute hin, m.orgen her

;

in dem lande iiber al

was von dem irresal

weder fride noch gerichte . , ,

klein was ir beider gewalt

davon ez iibel wart gestalt".

Zmatené pomry ty pak doléhaly tžce nejen na králevice eského,

nýbrž i na jeho otce, nebo spolehlivé známky nasvdují tomu,

že se vlastn z Prahy vládlo Uhiám a to nejen penžní podporou,

které se Ladislavovi odtud dostávalo, nýbrž pímým zasahováním

eského dvora do vcí uherských. Tak vidíme na píklad, že se

kapitola ostihomská se stížností svou proti královskému kaste-

lánovi neobrací se Budína, nýbrž pímo k Václavovi IL a že na

její prosbu eský král tvrdého purkrabího vskutku odvolal. Ale

práv proto není vyloueno, že touto trvalou oporou o moc eskou
synu Václavovu se pece mohlo podaiti, aby pes veškeré ústupky

a zmatky dosáhl znenáhlého upevnní v zemi a vytlail soupee,

kdyby do boje toho nebyl od roku 1303 poal zasahovati v jeho

neprospch nový mocný initel, král ímský.



IV.

Proti papeži a králi ímskému.

Upevování moci eské v Polsku nenalézalo pekážek u krále

ímského; vidli jsme naopak, jak je Albrecht vítal, doufaje, že

ctižádost Václavova postupem do Povislí bude s dostatek pou-

tána, aby se nestala pekážkou jeho snahám v íši a snad znova

hrozbou jeho panství v zemích alpských. Než nastolení eského

prince na trn uherský to zmnilo rázem. Spojení koruny eské

s korunou sv. Štpána ohiožovalo Habsburky zcela nepochybn,

zvlášt, podaí-li se Pemyslovcm ovládnouti trvale celé Uhry.

Nebo pak svírali zem rakouské se dvou stran a staila dohoda

s vévody bavorskýmxi, aby snad nalezli i cestu k odvet za pokoení

a smrt Pemysla II. Otakara. eská vláda v Uhrách byla páno-

vitému a nedvivému Albrechtovi zmnou, proti které se vze-

pel veškerou silou a která zárove mocn probudila jeho starý

odpor proti eskému švakrovi, jen povrchn peklenutý doasnou

dohodou.

Nelze si vskutku pedstaviti vtšího protikladu dvou osob-

ností. Albrecht, drsný a stízlivý váleník, který dovedl v prudké

sei vyhledati a vlastní pstí zahubiti soupee, zasmušilý muž
s jedním okem a hroznou tváí, neml ani stínu knižné kultury

a knžské zjemnlosti Václavovy. Byl tém mužem již, když se

jeho otec vyšinul na trn, a jeho vlastní cesta k úspchu nebyla

ani pohodlná ani pímá. Vedla mnohým zklamáním a pes mrtvoly

;

Albrecht zešedivl v boji o ddictví babenberské, kde jeho panství

bylo tolikrát ohroženo vnitní vzpourou a koalicemi žárlivých

soused. Václav II. spátelil se sice se starým králem Rudolfem,

otcem své choti, který mu býval dobrým rádcem ve dnech tžké

zkoušk}-, v Albrechtovi však nepestal vidti soupee, sedícího
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na ddictví Otakarovi odatém, a Albrecht to vdl dobe. ]\Iarn

snažili se i Rudolf i Guta, aby peklenuli vzájemnou nechut švakr.

Osobní schze, které mly sblížení sloužiti, je jen zvj^šoyaty,

a kroniká zbraslavský dobe vystihl hluboký podklad protivy

t\Tzením, že král eský tváí v tvá Albrechtovi sice ponkud ustu-

poval, ale po rozchodu tím houževnat] i stával na svém. Byl to

rozpor dvou svt i dvojího sebevdomí; hloubavý intelektuál,

naplnný pýchou, vlastní posledním haluzíjn starých dynastií,

srážel se tu se zástupcem rodu nedávno povýšeného, který byl sice

rovnž schytralý potá, ale pi tom nejradji roztínal pekážky

meem. Moe nedvry bylo mezi nimi od té chvíle, co Václav,

veden jsa Falkcnštejnem, obnovil nároky na nkteré zem alpské.

Albrecht tušil pak jeho jemnou ruku v každém projevu nespoko-

jenosti a odporu rakouských pán proti švábské vlád ; cítil, že ruka

ta mu odtrhla od úst íši moci, když po smrti otcov se mnl již

ímským laálem, že ho opádala na poátku vlády Adolfovy

pavuinami nástrah, Icteré dovedl setásti jen stží.

Podrobnosti nám nejsou pesn známy, ale v život Albrech-

tov byl okamžik, kdy jako prosebník píed Václavem sklonil

koleno, a král eský, dávaje mu patrn cítiti pevahu své staré

moci, nechal ho prý ,,aus beheimischer tuc" déle kleeti, než bylo

slušno. A pokoení taková se nezapomínají, ani když zájem svede

obojí stranu pozdji k spolenému úsilí, jako tomu bylo u Albrechta

a Václava roku 1298. Habsburský vévoda se tehdy stal lorálem

ímským vskutku pedevším pomocí eskou, ale byl ji nucen platiti

dosti draze zástavou Míšn i Chebska a nadto zásadním povzne-

sením krále eského v právním ústrojí íše. Osud Adolfa Nasav-

ského byl Albrechtovi zárove výstrahou, aby se píliš nebezpeil

na trvalost eské podpory, a Albrecht byl z muž, jimž nejlepším

zajištním se jeví vlastní útok.

Nastolení syna Václavova v Uhrách pochopil tedy jakožto

hrozivou zmnu rovnováhy, kterou nemínil snášeti trvale. Proto

od sklonku roku 1301 poítal s nutností nového zápasu s mocí

eskou a byl k tomu veden také jiným zájmem. Šesti synm, již

mu dorstali, nestaily statky porýnské ani zem rakouské k d-
stojnému zachování m-oci rodové; nemly-li se drža\'y ty píliš,

roztíštit dlením, bylo teba získati mladším ješt jiné ddictví,

dokud to koruna ímská na hlav Albrechtov usnadovala.
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Zprvu ovšem doufal kiál, že to budou uprázdnná léna hol-

landská, ale v letech 1300—1301 se pesvdil, že kraj tch proti

hrabatm hennegavským nedobude a néuhájí. Jinde bylo teba hle-

dati, a Albrecht vstoupil tu pirozen do šlépjí Adolfa Nasavského,

obrátiv zrak k državám nesvorného rodu wettinského v Durynsku,

Osterlandu, Plisesku a Míšni, k nimž již pedchdcové na stolci

ímském mu upravili právní cestu soudními nálezy a smlouvami

s landkrabtem Albrechtem Nezdárným. Ale práv zde trela

v cest moc Václava II., který jako íšslcý viká a zástavní pán

držel Chebsko, Plísesko i velké kusy zem míšeské a nadto i koupí

rozsáhlých lén v nich soustavn uceloval své panství. Kdo chtl

Míšn nabýti, tomu nebylo zápasiti jen s mladými Wettinci,

smluv otcem uzavených neuznávajícími, nýbrž i s králem eským,
a bylo-li Václavovi možno sesíliti v zemích uherských, pak jevil

se zápas s ním tím tžším.

Veškeré úvahy ty vedly Albrechta k pesvdení, že nesmí

dopustiti zakotvení eského panství v zemích sv. Štpána, než

v jeho moci nebylo ovšem, aby tomu elil oteven v záptí. Nebo
v lét roku 1301, kdy se mladý Václav chystal do Uher, stál Al-

brecht práv v nejprudším boji s kurfity porýnskými a nepá-

telství krále eského mohlo mu býti zhoubné. Proto strpl

mlky korunovaci Ladislava V., hledl však co nejrychleji uvol-

niti své ruce na Rýn .rozhodnými iny válenými i hledáním

mírné dohody s poraženými nepáteli. A skuten se mu podailo

roloi 1.302 tím i oním prostedkem dosáhnouti kapitulace odboj-

ných knížat a zvýšiti svou vážnost v íši, ale zbýval ješt jiný,

dležitý pedpoklad úspšného zahájení boje proti Pemyslovcm,
totiž vyrovnání s papežem.

Albrechtovi, který dospl ímské koruny vzpourou proti

svému pedchdci a jeho zahubením, záleželo od poátku mnoho
na tom, aby uznáním se strany církve setel skvrnu usurpace.

Domáhal se uznání toho neúnavn nkolikerým pokorným posel-

stvem, nedávaje se odstrašovati ani posmšným a vyzývavým
zpsobem, jakým je Bonifác VIII. pijímal.

Papež ten se vzpíral uznání Albrechtovu proto tak dlouho,

že vidl v moci obecn pijatého krále fir^ského možnou pekážku

a nebezpeí. Uznaný král mohl naléhati na korunovaci císaskou,

vzpružiti tím ghibelliny italské a znemožniti vlastní plány Boni-

fácovy ve stední Itálii, pi jejichž provádní úinnou pomocí
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právní bylo tvrzení, že dokud není císae, správa ímských práv

na poloostrov náleží papeži. Proto stál Bonifác VIII. od poátku
na tom, že jest teba v Rím.e zkoumati piln volbu kurfit
a rozhodnouti, je-li platná ili nic, jsa odhodlán nevysloviti slov

uznání díve, pokud by Albrecht nepiznal, že královská moc
jeho i volební právo kurfit jest pouhým výronm milosti stolce

apoštolského a dokud by se nad to nevzdal veškerých práv íš-

ských k Toskán, podobn, jako jeho otec kdysi se vzdal práv

k Romagni.

Albrecht sám byl ochoten k všemožným ústupkm, ale byl

siln poután ohledem na veej né mínní nmecké ; nebo mínní
to odsuzovalo s žárlivostí, probouzenou scholastickými publicisty,

jako byl Jordán z Osnabriicku, každé zjevné zmenšování a dro-

bení práv král nmeckých i v Itálii i v Burgundsku, tušíc v ta-

kovém zlaacování universálních nárok íše ímské a národa n-
m.eckého nástrahu Antikristovu, a picházela od krále francouz-

ského a jeho strýc nebo od samého papeže. Proto nemohl Albrecht

vyplniti požadavk, které Bonifác VIII. inil podmínkou své

approbace, a dlouhé jednání se skonilo bez úspchu. V dubnu 1301

ohlásil papež dokonce kurfitm, že, neospravedlní-li se ,,vévoda

rakouský" do šesti msíc z \Taždy svého pána, Adolfa Nasavského,

všichni údové íše mu mají odepíti poslušnost.

Úinek hrozby v Nmecku byl ovšem nepatrný; doba, kdy

slova papežská kácela trny, minula, a nepátelství Bonifácovo

nezabránilo Albrechtovi, aby nevítzil nad porýnskými odprci.

Než pes to Albrecht opakoval i potom neúnavn pokusy o do-

hodu s ímem, doufaje, že papež konen nahlédne, jak povol-

ného a vší dvry hodného syna církve vlastn odhání. S vrcholu

vítzného postupu svého proti kurfitm obrací se znovu a znovu

do íma s pokornými listy exkusaními a prosbou o uznání.

Povolnost tu pochopíme jen, uvedeme-li ji v souvislost

s otázkou uherskou a úmyslem Albrechtovým, dosáhnouti podpory

papežovy pi útoku na Pemyslovce. Nelze pochybovati o tom,

že poslové ki"álovi, roku 1302 znova nabízejíce Bonifácovi, že pán

jejich jest ochoten ,,opásati se neohrožen, mužn a mocn k boji

proti rebellm a odprcm církve ímské nevyhýbaje se ani smrti",

mínili pi tom pedevším neposlušného krále eského a že se tak

stalo po prvé skoro v týž as, co se papež jal osteji hroziti

Václavovi II.
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Ale tehdy nabídka nemla ješt žádaného úspchu. Otázka

uhersko-polská nebyla papeži v dob té patrn ješt vcí tak

vážnou a veškercn smír vyluující, aby z ohledu na ni mnil v zá-

kladech svj pomr ke králi ímskémiu.^) V ervnu 1302 pijetí

posl Albrechtových papežem v Anagni bylo stále ješt chladné

a náladu pi nm vyznauje nejlépe nechutný výjev v ložnici Boni-

fácov, kde papež pi dvrné audienci, cít se uražen tím že

lenem poselstva jest pouhý subprior dominikánský ze Štras-

burka, Werner Kuchinmeister, kopl sklonného m-uicha s hrubým
laním do tváe tak, že okrvavlý klesl k zemi. Než o nkolik m-
síc pozdji všechno bylo zcela jiné a neoekávanou zmnu pi-

nesly patrn pedevším dležité události zcela jiného rázu, totiž

ztroskotání veškerých italských nadjí Bonifácových a jeho defi-

nitivní rozchod s králem francouzskýTn.

To i ono mlo mocný vliv na veškeren další postup Bonifácv

jak vi Habsburkm tak i v uherské a polské otázce a proto jest

teba, abychom se vcí tch nkolika slovy dotkli.

Pomr Bonifáce VIII. ke králi francouzskému ukázal jasnji

než cokoliv jiného osudnou dvojakost bytosti papežovy, zmítané

rozporem mezi povolností prozíravého diplomata, podrobujícího

se daným podmínkám, a cholerickou umínností právníka, pe-
ceujícího svtovládné nárok^^ papežské, plynoucí z kanonisti-

ckých theorií. Jest známo, že spor s Kapetovcem, žárliv hájícím

naprosté svéprávnosti své panovnické moci, se táhl pontifikátem

Bonifácovým jako motiv základní, nkdy sice pidušený, jindy

však oste vyznívající. Od prvních potyek o zdaování ducho-

venstva francouzského, vzniklých roku 1296, vidí Bonifác ve

1) Zcela jiného názoru jest ovšem Grábner 1. c. 124, domnívaje se,

že již na sklonku roku 1301 otázka uherská u Bonifáce VIII. zatlaila do
pozadí zájmy italské a vzbudila v ím myšlenku smíru s Albrechtem

proti králi eskému. Kdo však vskutku sleduje podrobn iny a projevy

papežovy v první polovici roku 1302, jeho horený zájem na válce sicilské

a odmítavé chování k jednatelm nmeckým, dojde zajisté k soudu opa-
nému. V rámci práce naší ovšem není možno vci ty široko rozvádti, tebas
že v literatue historické dosud nebyly vyloženy s náležitou jasností a ze-
telem k vzájemné souvislosti rozliných otázek ; italskou politiku Bonifácovu

osvtlil nejlépe a podle nových pramen posléze Davidsohn v tetím dílu

monumentální ,,Geschichte von Florenz", kdežto o jednání Albrechtov
s kurií nejspolehlivji informuje práce práce A.Niemeierova, Untcrsuchungcn
ilber die Bezichungen Albrcchts I. zu Bonifaz VIII. 1900.
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Filipovi a jeho bezohledných rádcích právem zásadního nepítele

universální moci papežské, kterého teba zdrtiti nebo aspo za-

strašiti. Ale pes to mnohé ohledy vedly k tomu, že papež ne-

jednou a to práv ve chvílích, kdy bychom toho neekali, své

rozhoení vi Francouzm pemáhal a me hnvu do pochv}?^

skrýval. Psobila tu pedevším úvaha, že plány italské nebylo

možno uskuteniti bez penz plynoucích z Francie do komory

apoštolské ani bez pomoci francouzského rytístva, které jsouc

vedeno bratrem královým, Karlem z Valois, mlo pemoci odprce
Bonifácovy na poloostrov, podobn jako kdysi pom.oc Karla

z Anjou pemohla Staufy. A Filip Sliný dovedl užívati obratn

tchto závislostí, ale ml ješt jiný, a to úinnjší prostedek.

Od své volby chvl se Bonifác VIII. ped vlastním stínem,

ped pídechem pochybné legitimity, který dasil všecek jeho

pontifikát. Pízrak svatého pedchdce Celestina V., jehož byl lstiv

odstranil a uvznil, strhoval ho s vj'še sebevdomí. Vzpoura kar-

dinál z rodu Colonna, propuknuvší roku 1397, odhalila mu zejm
ovzduší nenávisti a hrozícího spiknutí, které ho obklopovalo a

tak asto pak svádlo k \n^buchm šíleného vzteku, kdežto ve

chvílích tísn se vídal již ped koncilem, jak potupn ho sesazuje.

Legisté koruny fi^ancouzské koistili nemilosrdn z tohoto zlého

svdomí papežova. Hrozbou, že se král francouzský spojí s jeho

odprci a s odmítaným králem Albrechtem, s nímž Filip vskutku

uzawel proti vli papežov rodinnou i politickou alianci,

dovedli po dlouhá léta udržovati Bonitáce VIII. v šachu tak, že

zavíral oi i ped etnými, zjevnýini výboji Filipo\'ými ve vcech

církevních i píed nebezpeím pílišného vzrstu moci francouzské,

že ho naopak zahi"ncval desátky ze jmni duchovnílio a ozáil

hlava jeho dda Ludvíka IX. aureolou svtce, a dobe vdl,
že tím jen sesiluje božské právo monarchie Kapetovské, které

popíral.

Zájmy okamžité vedly k této oportunistické pohtice a

Bonifác se jim podvoloval, ale vný strach ped francouzskou

sfingou, mlenlivým a shným králem, otravoval jeho život

stále více a více, a nenávist strachem jitená vela pod povrchem

pátelských styk tak mocn, že obas vybuchovala pece vášni-

vými projevy i v té dob, kdy papež pevn poítal s pomocí FiU-

povou pro své italské plány a vyznamenával jeho bratra Karla

nejvážnjšími úkoly. Temperament Bonifácv a jeho vnitní
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pesvdení o papežské „plenitudo potestatis" nade vším ke-
sanstvem, upevované nemíi'nou adulací kuriálních uenc,
byly píliš silné, takže se nemohly vždy a beze slevy podizovati

nutnosti daných pomr. A proto nkdy i podružné otázky zpso-

bovaly pekypní duše hokostí naplnné.

K takovému výbuchu nespokojenosti vedl na sklonku

roku 1301 spor mezi králem Filipem a biskupem pamJerským, do

nhož Bonifác VIII. zasáhl osudnými bulami Salvátor mundi

a Ausculta fili. V nich, vztyuje se prudce proti praeceptue krá-

lov, papež shrnul s vášnivou trpkostí všechny híchy vlády Fi-

lipa IV. vi církvi a vystoupil proti jeho rádcm jako proti

..falešným prorokm a knžím Baalovým", podkopávajícím

prý s vdomou zlobou svrchovanost moci papežské, která právem

vévodí králm a trnm. Jsa rozhodnut eliti jejich rozpínavosti,

volá ped svou tvá do íma duchovenstvo francouzské a hrozí

králi ztrátou všech milostí.

Sahaje v otázce pomrn podružné k prostedkm tak drs-

ným, Bonifác VIII. pes to sotva se nadál, že svým projevem

rozpoutá konený zápas s obávaným soupeem. Doufal spíše, že

prudkým slovem zastraší protivníky a donutí krále k ástenému
ústupu, stejn jako se o to pokusil o nco pozdji v otázce polské

vi Václavu II. Ale sklamal se trpce. Papežský im.perialism

narazil tu na stny pepevné, jakých dosud nepoznal, totiž na

budovu nového státního sebevdomí, na níž dynastie Kapetova

vztýila smle a vzdorn prapor nebývalých úkol a práv stát-

ních. Právní spor se stal djinným okamžikem neobyejného vý-

znamu a z výpadu, který nebyl prost náladové náhodnosti, roz-

vinul se vskutku boj, v nmž umní ímských kanonist se po-

prvé sráží s rovnocenným soupeem, s bezohlednou a právnicky

vzdlanou byrokracií státní. Dvorští legisté Filipovi, Pierre Flote

aNogaret, necelí tžké stelb bul a dekret papežských nebo trak-

tát Egidia Colonny a jiných kuriálních kanonist jen prostedky

juristické sofistiky, pomiáhají si statn i lží, pomluvou a falsifikací

výrok odprcových, aby jen rozvíili obecné rozhoení proti

ímu.
Prostedky tmi si koruna francouzská vskutku dovedla

zajistiti oporu vyšších vrstev národních a veliké shromáždní

stavovské, sebrané v dubnu 1302 v Notre Dáme v Paíži, dalo

ímu odpovd velmi ráznou, která ovšem naopak papeže vy-
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dráždila k novým, rozhoeným výrokm a deklamacím. Metaje

národu francouzskému v tvá píkrá jlova ,,amantes neminem,

amat vos nemo", Bonifác proklíná rádce královy jako dábly po-

sedlé touhou po híšné moci a chvástá se ped tváí svých vrných,

že Filipa potrestá jako chlapce, ,,sicut unum garcionem". Ale

pes to pe se vše po celou první polovinu roku 1302 nevzdával se

ješt nadje, že zvíený spor skoní stejn jako roku 1297, netaje

se ani tím, že by byl ochoten jednati s nkterým nezávadným d-
vrníkem královým o smír a spokoj iti se snad s prostým uznáním

své vrchní moci pokud jde o hích ježto prý úm3^slem jeho vskutku

není hubiti panovníka, jemuž byl prokázal tolik dobrodiní. Proto

i v nejhorší vav publicistického a právního boje v^''znamenával

nerušené svou dvrou bratra králova, Karla z Valois, jemuž svil
vedení boje na Sicílii, a odmítal dále nabídky ímského krále Al-

brechta.

Než to se zmnilo rázem, když v srpnu 1302 pišly do íma
dv zprávy. Jednak že král francouzský u Courtray ve Flandrech

utrpl porážku tak hroznou, že sláva ]eho rytíského voje byla

petžce otesena, a dále, že pes odpor papežv král neapolský

v Caltabellott smluvil s Fridrichem Sicilským náhle mír, kterým

vnuk Manfredv, poslední ze ,,zmijí štaufských", zstával pánem
ostrova. Sny Bonifácovy o úplném zniení ghibellin vlašských

a velikém panství rodu Gaetani byly ty tam ; Anjouovci setásali

tíživé poruenství íma, berouce se cestou vlastního zájmu a

dlouholeté plány italské, pro které Bonifác byl králi francouzskému

projevoval tak málo dstojnou shovívavost, se ztroskotaly doko-

nale. Tento francouzsk}/ trapi, Filip IV., byl však nyní hanebn
poražen nizozemskými mšáky, a se vší vášní zklamané bytosti

obrátil se tedy Bonifác k nové touze, pokoiti dokonale aspr
jeho a tím povznésti zranné sebevdomí. Ze hlavní rádce Fili-

pv, Pierre Flote, u Coutray padl, byl jist soud boží. Papež

peceoval vbec dosah porážky té, peceoval i míru nespoko-

jenosti vnitní, jež se tehdy jevila proti vlád Filipov v Lan-

guedocu a Burgundsku, a vidl krále francouzského ped sebou

v prachu.

Král byl tehdy vskutku ochotnjší k jednání mírnému,

ale papež nikohv. V hstopadu 1302 mu odpovídá známou bulou

,,Unam sanctam", v níž nároky papežské theokracie byly vyslo-

veny tak bez výhrady, že pi tení buly jist mnohým otužilým
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kanonistm stydla krev v žilách, když slyšeli, že papež uznává

jakoukoliv moc na svt jen ,,ad nutum et patientiam sacerdotis" a

prohlašuje dogmatickým lánkem víry, že nedojde spasení stvoení,

jež by se ve všem nepodrobilo ímskému papeži. Bonifác VIII. zá-

sadn neodmítal sice ani pak jednání další, ale jeho legát, kardinál

Jean Lemoine, nesl do Francie vskutku jen ultimatum, s nhož
nemlo býti sleveno. Hrot politiky Boniiácovy, dotud obrácený

k jihu, stoil se rázem jasn proti západu a nabídky ímského

krále Albrechta, v ervnu 1302 ješt odmítané, se zaleskly náhle

v jiném svtle.

Po neúspchu nadjí toskánských aprobace krále ímského

a možné jeho povýšení za císae nebyly již vcí nebezpenou a

uznaný král ímský mohl býti naopak podstatnou oporou proti

Francii. Albrecht byl dosud s Filipem Sliným spojen smlouvou

uzavenou roku 1299 v Ouatrevaux a zpeetnou satkem jeho

syna, Rudolfa Rakouského, s princeznou francouzskou Blankou.

Tuto podporu bylo teba králi francouzskému odejmouti a také

spolený postup ím.a s Habsburky proti eskému králi v otázce

uherské jevil se nyní výhodným. Nebo nechtl-li papež zcela

ztratiti neapolské Anjouovce a zabrániti jejich pechodu na stranu

starší vtve rodu Kapetova, byl nucen osteji nežli ped tím pod-

porovati jejich nároky na Uhry, a mohl-li pi tom také potre-

stati neposlušného krále Václava, tím lépe.

A tak se stala dohoda mezi stolcem papežským a králem

Albrechtem, jak proti Francii tak proti Pemyslovcm se obracejíc,

na sklonku roku 1302 neoekávan snadnou a nalézala nepochybn
velého puluvího i v legátovi Milciiláši, kardinálovi ostijském,

prodlévajícím tehdy práv ve Vídni. Boj v Uhrách, rozpoutav se

roku 1302 se stupovanou prudkostí, zpsobil totiž, že Boccasini

nebyl ani v Prešpurce jist a unikl na pdu rakouskou pod ochranu

syna Albrechtova, kde pak po nkolik msíc svtil kostely a

vybíral k své výživ poplatky prokuraní, které mu jeho vlastní

leganí okres v Uhrách odpíral. Kardinál ten jednal zajisté s vé-

vodou Rudolfem a provázel svým doporuením nové, do íma
se beroucí poselstvo smírí, kterým král Albrecht v prosinci 1302 po-

vil probošta Konráda z Lorchu a basilejského rytíe Konráda
Múncha.

A poselství to sjednalo vskutku základ, na nmž Bonifác VIII.

se zvoleným králem ímským postavili vzájemnou dohodu. Ne-
S u s t a. Dv knihy íeských djin I. 24
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máme sice píirých zpráv o jeho jednání, ale podstatu smlouvy

konené lze z pozdjších projev obojí strany bezpen uhodnouti.

Albrecht slíbil v ní pedevším, že zruší pátelské styky s králem

francouzským a posk^ine Bonifáco\á naopak pomoc proti nmu.
Hled k ímským právm v Toskán a v Itálii vbec stail nyní

za zm.nných ponr papeži pouhý slib, že Albrecht, i kd^^^ž

dosáhne koruny císaské, nebude po celých pt let ustanovovati

íšskího vikáe v Toskán a Lon bardii a i potom jen takového,

který by došel schválení papežova. V otázkách zásadních rru

bylo ovšem jíti mnohem, dále v ústupnosti, nebo Bonifác VIII.

stál na tom, aby jeho svtovládná noc a podízenost císaství

pi d papežskou s\Tchovanost b3^1a výslovn \'ytena. Nm.etí
badatelé sváí se sice nekonen o to, zda písaha oboedienní,

kterou se tak m.lo státi, byla písaha lenní,. inící krále ímského

vasalem stolce apoštolského, ili nic; ale i kdybychom piznali

pravdpodobnost nkterých nám.itek proti lennímm rázu písahy té^^)

nem.žemie popíti, že znamenala dokonalé upuštní od starších

nárok, jin^.iž se králové ímští stavli po bok papežv jako druhá,

svéprávná hlava kesanstva. Albrecht piznal výslovn, že císaství

jest darem milosti papežské, erpajíc lesk svj od nho jako msíc
od slunce

;
pijal i dsledek theorií kanonistických, že ve lební právo

kurfit pcchází a trvá z vle stolce apc štolskcho.od nhož veškerá

moc v kesanstvu vbec bére svj právní pvod. A zavazoval se

také, že nebude jednati o zajištní koruny íir.ské svémm synovi

bez výslovného svolení papežova.

Byly to tedy ústupkj^ neobyejné, k nimž se Albrecht patrn

jen proto mohl odhodlati, že pojal ješt dslednji nežli jeho otec,

Rudolf I., m^yšlenku, císam doby pedchozí vtšinou cizí, pode-

píti pokleslou moc císaskou kompromisem s papežstvím. Kom-
promxis takový žádal sice upuštní od nejednoho starého nároku

íšského, vyžadoval též zásadního uznání prvenství stolce Petrova

i ve svtských bzích, ale z kompromisu toho kynul znaný i zisk.

Dlouhý vzájemný zápas obou universálních mocí um.ožnil

zajisté valn nebezpený vzrst soused íše na západ i na

východ a od té chvíle, co se skuten státotvorné síly v Evrop
úinnji projevovaly, stálo jak císaství tak papežství ped tžkou

1) Námitky ty shrnul zejména W. Renken v dissertaci ,,Hat Konig

Albrecht dem Papste Boniíaz VIII. einen Lehnseid geleistet? Halle 1909.
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otázkou. Jejich vlastní tžisko tkvlo spíše v morální moci obecné

než v bezprostední vlád nad uritým rozsáhlým územním, a pev-

nji se ucelující Icrálovství a knížectví territoriální jevila píliš

zejm snahu, setásti tuto tradicionální vrchní moc vbec. Spo-

lenou základnu její vytkl o dv st let pozdji Zwingli dobe zná-

m^ými slovy ,,das Papstum und das Kaisertum sind beide von Rom"
a bylo na snad, že spojení dotavadních soupe proti témuž

nepíteli pinášelo nejednu výhodu. Pijímaje me moci své po-

korn z rukou papežových vzdával se sice král Albrecht dávného

nároku císa na nadpráví v kesanstvu, ale práv ústupek ten

a smírná dohoda s ímem miohly snad zostiti zbra samu.

Aspo to výslovn sliboval Bonifác VIIL pi slavnostním

konsistoriu v Laterán 30. dubna 1303 v dlouhé allokuci, kterou, vy-

sloviv schválení Albrechtovo, se obracel k jeho prokurátorm. V ní

vytýkal sice znova a drazn svou vrchní moc nade všemi trny
a pipomínal Nmcm, že by stolec papežský mohl dstojnost cí-

saskou, kterou jim daroval, bez úhony práva zase odejmouti;

."ouasn vsak prohlašoval, že král ímiský, jehož bude slušno

ozdobiti císaskou korunou, jest ,,králem nade všemi pozemskými
krály, z nichž žádný není vyat z moci jeho", a marn se prý

brání tomu zpupnost francouzská tvrzením, že neuznává vyššího

pána nad sebou. ,,Pouhá lež jest to, nebo také Francouzové

právem jsou a bý^ti mají poddanými krále ímského a císae a my
stanovíme, že kdokoliv by jiné hlásal, i kdyby to andl nebeský
byl, kacíství hláse".

Výmluvn vyzýval tehdy papež Bonifác krále Albrechta,

aby hájil bedliv svých práv k všemu kesanstvu, slibuje, že mu
v tom bude pom.ocen veškerou silou proti komukoliv v svt.
Byl to význaný a zcela neob\'yklý projev souruenství impéria

a papežství, dostaten ospravedlující uený sermon, kterým
za vydal dík Albrechtv kanclé Jan, znova ujistiv papeže na-

prostou poslušností a oddaností svého pána. Jedva smíí-ené obecné

moci v kesanstvu vytáhly tu svorn do pole proti zásad své-

právnosti novodobého státu, který legisté vlaští i francouzští

práv poínali sebevdom oznaovati jako ,,universitas superi-

orem non cognoscens". A opovdní zásadního boje neplatilo zajisté

jen ki-áli francouzskému, nýbrž rovnou mrou také krán eskému,
který jsa rovnž naplnn pesvdením o božském pvodu své

moci a opíjaje se o právo Uhr na svobodnou volbu, odmítal

24*



372

píslušnost soudu papežského a ani písným zákazem Bonifácovým

se nedal pohnouti, aby odložil titul krále polského.

Václav II. po návratu Oldicha z Pabnic z íma si nedal

nikterak zviklati pesvdení o právu svého syna k Uhrám. Po

vypršení šestimsíní lhty neposlal do íma ani plnoprávného

zástupce k soudu papežskému, nýbrž jen jakéhosi doktora dekret

Jindicha a budínského kapitulára Jana, kteí spolu se stálým

prokurátorem koruny eské u dvora papežského, laikem Janem,

pedstoupili ped papeže prost jako ,,omluví",i) zásadn odmí-

tajíce soud papežv prohlášením že jejich pán ,,vbec nikdy ne-

pomýšlel na to, že by se ml o království uherské souditi".

To byl ovšem podle Bonifáce VIII. drzý in odboje, a papež,

jsa si nyní jist pomocí krále ímského, neváhal již s vynesením kone-

ného rozsudku, a to tím spíše, že protivná strana neapolská soud

uznala a k nmu vyslala skvlé poselstvo v ele s novým arcibisku-

pem kalocským, provázeným biskupem záhebským, rábským a ves-

prúnským a jinými vyššími duchovními z Uher i ze Sedmihrad.^)

Rozsudek byl tedy vynesen 31. kvtna 1303, kdy Bonifác VIII. pro-

hlásil, že království uherské právem se získává nárokem ddické

posloupnosti a nikoliv volbou národa, a uznal oprávnnými ddici

trnu sv. Štpána královnu neapolskou Marii a jejího vnuka Karla

Roberta. Proto sprostil zárove poddané koruny uherské písah

uinných Václavovi a pohrozil nejtžšími tresty duchovními

všem, kdož by odporovali dále panství neapolského prince. Václa-

vovi II. ponecháno sice na vli pednésti do ty m.síc své

dvody proti rozsudku, ale odvolání nemlo míti síly odkladné.

Naopak. V nejbližších dnech papež zvláštním listem vybídl Karla

Roberta, aby se vlády v Uhrách m.ocn chopil ,,pokud mu to dovo-

luje útlé mládí", a zárove vyzval 11. ervna jiným listem, v nmž
pipománá, že Karel Robert jest vlastním synovcem Albrechtovým,

^) ,,Excusalores" naz\n,-á je listina papežská. Reg. II. Nr. 1964.

2) leny poselst\-a lze poznati z prvodních list krále neapolského

otištných v Mon. Hung. Diplomacziai emlélek 1, 170. Souasn s posel-

stvím vrátil se ke dvoru papežskému také legát Mikuláš, který opustiv

v dubnu Víde, byl 11. kvtna v Padov a deset dní potom již v Anagni;

Grandjean, Benoít XI avant son pontificat. Mélanges archéologie et

historie VIII. 282. Jeho zpráva o pomrech uherských a eských b^^la

jist u papeže rovnž veliké váhy.



373

i krále ímského, a prince pi vlád úinn pomáhá a nedopustí,

aby král eský nalézal pro svj výboj v Uhrách pomoci v íši nebo

v zemích habsburských.

Král Albrecht dosáhl tedy toho, po em toužil, a plným

právem kroniká štýrský karakterisuje toto poselství Bonifácovo

slovy, že od nepamti nedošlo nmeckého krále z íma ,,so friunt-

lich botschaít", jako tehdy. Albrechtovi se dostalo na jae 1303

nejen uznání papežského, nýbrž i výslovného vyzvání, aby elil

králi eskému, a tím i znané mravní opory v chystaném boji.

Bylo to ovšem za cenu závazku, že peruší dotavadní dobré

styky s Francií a postaví se proti ní na stranu papežovu. Nebo
téhož dne, který pinesl rozsudek o Uhrách, 31. kvtna, Bo-

nifác VIII. odmítl drsn také poslední omluvný list Filipa Sliného

a dal svému legátovi plnou moc, aby vyhlásil klatbu na nho, nepo-

koí-li se král okamžit a dokonale. A pi tom ml legát zejména

slavnostn sprostiti veškerých písah pány svtské i duchovní

v království arelatském, v Burgundsku a na pomezí lotrinském-,

kteí, a lenové íše, byli se zavázali králi francouzskému manskou
vrností.

Boj ml tedy Francii zasáhnouti na míst velmi citlivém,

ochromiti její rozbh smrem k Rýnu i k Alpám, za Filipa IV.

tak úspšn pokraující, a také oku nezasvcených se jevila jasn
soubžnost útoku na krále francouzského i eského. Papež i císa

spojili se tu k svornému boji proti románské i slovanské moci,

ohlodávající od pádu Stauf na tom a onom pomezí stedovkou
íši ímskou a svírající postupn živel nmecký do tsnjších
hranic. Vrací se nám tedy znova a znova motiv, na který jsme

již v ústavních djinách narazili, soubžnost a vnitní píbuznost
úspch posledních Pemyslovc se snahami souvkých Kapetovc,
podrobujících si kus po kuse bohatou oblast íšskou na západ od
Rýna a Rhonu a zasahujících i do vnitních djin rozervaného N-
mecka s podobnými úmysly, jako panovníci eští. Království

ímské, probuzené Rudolfem Habsburským, zase k novému životu

a sebevdomí, nalézá v obojí dynastii pirozené nepátele a jeho

spojení s ímem proti nim nebylo naprosto protismyslné.

Pi tom ovšem nesmíme zapomínati, že se skutené cíle

spojenc roku 1303 navzájem úpln nekryly a že zásadní dohoda
jen z ásti odpovídala jejich uritým úmyslm. Bonifác VIII. chtl
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užíti moci Albrechtovy pedevším proti Francii a vc eská mu
byla asi vedlejší, Albrecht pak vidl naopak ve srážce s Francií

spíše jen nepohodlný pívažek shody, obraceje se s veškerým

zájmem k boji s Piemyslovci, který ml nejen íši, nýbrž ješt

více jeho vlastnímu rodu posloužiti. To se však ukázalo teprve

asemi ; zatím Francii jako dynastii eskou neoekávaný smír

císaství s papežstvím ohrožoval ro\'Ti a není podi\aié, že i tyto

ob mocnosti záhy dosply k jednání o vzájemnou pomoc a obranu.

V slavnostní allokuci approbaní 30. dubna 1303 Bonifác Vlil.,

pronášeje hrozbu, že zdrtí každého knížete, který by se mu stavl

v cestu, poznamenal výslo\Tie: ,,Nkteí panovníci vskutku smlou-

vají se navzájem, ale my jim pravíme, že kdyby všichni vládcové

svta se dnes spikli proti nám a svaté církvi, pokud piavda jest

na stran naší a my stojíme pi ní, nevážíme pikl jejich ani jako

stébla trávy". Narážka ta neplatila patrn jen úmluvám chysta-

ným práv tehdy mezi dlouholetými soupei, Filipem Sliným a

Eduardem Anglickým, nýbrž v íiu tušili nepochybn také

již jednání navázané mezi Prahou a Paíží.

Podceovali bychom patrn diplomatickou obezelost Vá-

clavovu domnnkou, že neml o skutených úmyslech Albrech-

tových tušení díve, než došla do Prahy zpráva, jak posledního

dubna 1303 v ím podle posmšných slov Petra Zbraslavského

,,holubice se stíbrnými kídly a zlatým hbetem" smíila krále

ímského s papežem, a list Bonifácv oznamující také eskému
králi approbaci tu s písným napomenutíiu, aby Albrechta byl po-

slušen ve všem
,,ponížen a oddan". V Praze byli asi dobe

zpraveni o tom, co se chystá, ale zevní styky Václavovy s úsko-

ným švakrem zstávaly pes to dlouho ješt zdvoilé a korektní^)

a zdá se, že eský dvr do poslední chvíle se snažil jednáním

diplomatickým zdržeti Albrechta od krok, které bj;- vedly k pe-
rvání dosavadních pátelských svazk Habsburk s Pemyslovci.

eský kanclé Petr byl v pivních msících roku 1303 nkohkráte

^) Že by byl Albrecht již v lét 1302 svolával íšskou hotovost proti

eskému králi, jak tvrdí Bohmer, Reg. Alb. Nr. 381, jest nesprávné (srovn.

také Niemeier 1. c. 168). Hotovost ta byla urena proti arcibiskupovi kolín-

skému i trevírskému a proti hrabti Janu Hennegavskému. Ješt 25. kvtna
1303 vydával Václav II. v Praze jako kurfit souhlasný list k zcizení n-
kterých vesnic íšských v Elsasích, v nmž oznauje Albrechta svým
pánem. Mon. Germ. Const IV. Nr. 153.
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jak ve Vídni u vévody Rudolfa tak v Ulmu i ve Špýru u samého

krále ímského, a na poátku kvtna, vraceje se do Cech, pivedl

s sebou do Prahy i Jindicha, biskupa kostnického, který byl z nej-

dvrnjších rádc a diplomat Albrechtových.^) Mosty mezi Vá-

clavem a králem ímským nebyly tedy ješt spáleny ve chvíli,

kdv v ím. práv zrálo rozhodnutí o korun uherské, ale sou-

asn snažil se Václav II. již nepochybn zabezpeiti se mocnými

spojenci pro pípad neodvratné srážky a v téže chvíli, co jednal

s biskupem kostnickým, posílal již do Francie návrh smlouvy

neobmezující se na pouhou obranu, nýbrž pipravující preventivní

útok proti ímskému králi .2)

Kronika štýrského Otakara, plná nenávisti proti Petrovi

z Aspeltu jakožto hla\mímu strjci nezdar, stíhajících moc hab-

burskou na poátku 14 vku, vidí v tomto kancléi eském vlast-

ního vinníka, který prý proti vli ostatních rádc pemluvil svého

krále k spolku s Francií a k záhubnému spoléhání na pomoc od-

tam.tud. Kroniká znehodnocuje toto tvrzení své sice v podrob-

nostech vážnými poklesky chronologickými i vcnými, ale tolik

mu lze asi vskutku viti, že basilejský biskup ml patrn hlavní

podíl na diplomatickém jednání dvora eského s Filipem Sliným

na jae 1303. Ze by byl za tím úelem sám jel do Francie, jak se

tvrdívalo, není ovšem možné
;
jednal práv co nejhorlivji s ki"áiem.

Albrechtem, ale pi svém pobytu ve Švábsku a v Porýní neopo-

menul jist navštíviti své biskupství a sejíti se s tím, kdo pak

vlastní vyjednávání s ki'álem francouzským vzal na se.

Byl to Theobald hrab z Pfirtu,^) drobný dynasta horno-

elsaský, který nemíval s Habsburkj- dobrou vli, stav se za Adolfa

Nasavského íšským vojtem v Elsasích. Maje léna také v hrabstvi

burgundském, byl Theobald klientem krále francouzského a proto

^) O itinerái Petrov podávají regesta Vogtova nejlepší zprávy;

domnnka Grábnerova 1. c. 1.30, spojující pobyt Petrv ve Valdsasich na

zaátku kvtna s jednáním s markrabaty braniborskými, jest zcela bez-

dvodná.
2) Návrh jest nyní pesnji otištn v Mon. Germ. Const. IV. Nr. 1199.

Proti mínní Huberovu (IVIitt. d. Inst. VI. 398), že by jednání to patilo

až k roku 1304, vyslovili se právem i Niemeier a Grabner i Vogt.

') Tedy nikoliv hrab Asto (!) VIII. z Este-Ferrary, jak, sveden byv
názvem ,,comej Ferrensis", s osvdenou uritostí tvrdí Bretholz, Geschichte

Bohmens 504.
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zvlášt vhodným prostedníkem pí jednání mezi Prahou a Paíží.

O poátcích jednání nieho nevíme, ale na jae 1303 bylo již valn
pokroilé, nebo nkdy v kvtnu toho roku posílal Václav II. svého

rytíe Hemana Spechta s hoto\ým návrhem smlouvy k panu

Theobaldovi. A v záptí za ním pak \^slal ješt di'uhého posla,

švábského rytíie Jana, pivedeného kancléem Petrem do služeb

eských, s duplikátem^ smlouvy. Zdálo se patrn nutným zabez-

peiti se tak pro pípad, že by první poselství padlo do rukou

nepátelských, a již z toho lze souditi, jak dležitým a kvapným

dvoru pražskému vyjednávání to se jevilo. A také kreditivjanv nám
ukazuje, jak pln požíval hrab Theobald dvry Václavovy,

maje se s poslem královským sám vypraviti do Francie, aby po-

hnul Filipa IV. k písežnému schválení smduvního návrhu.

Tento návrh se nám zachoval a, b\d-li vskutku upímn mínn,
nepipouštl pochybnosti, že Václav II. jest rozhodnut, podstoupiti

po boku krále francouzského co nejdíve boj útoný, který ml
Albrechta podobn zahubiti, jako on sám byl zahubil Adolfa

Nasavského. Mluví se ve smlouv o nm již jen jako o samo-

zvanci, ,,ienž se za krále ímského vydává" a spojenci se zava-

zují vytrvati v boji proti nmu ,,až do konce", aby prý nebezpeí

Cechámi i Francii hrozící dokonale bylo odvráceno. A k boji tomu

m.ají oba ki^álové vedle veškeré branné moci svých zemí do svatého

Jakuba (25. ervence), pibrati do služeb svých sbor nmeckých

žoldné, jaký by bylo lze najmouti za cenu 100 tisíc hiven váhy

pražské, kterážto pomoc bude králem francouzským sebrána

v Nmecku západním, Václavem pak v Nmecku severovýchodním.^)

Suma 100 tisíc ve sm.louv jmenovaná jest na dobu tu a na

pomr}^ stedoe\Topské peníz ohromný, pevyšující všecek dchod
nejvtších knížat íšských, a ukazuje jasn, že Václav II. byl

vskutku odhodlán k boji rozhodnému. Brzký termin mobihsaní,

v ná\Thu jmenovaný pak dokazuje, že a dotud s králem

ímským vyjednával, opravdu hodlal válku zaíti ješt téhož

roku, patrn díve nežli Albrechtovi, nevládnoucímu tak velikou

hotovostí, bylo možno vykonati nutné pípravy. Vdl Václav II.

dobe, že nejlepší obranou jest vlastní útok a chystal se k nmu

1) Tak aspo lze nejpirozenji vyložiti výslovné rozlišení ,,Alemania"

a ..Teutonia" v návrhu smluvném. V podružném bodu smlouvy stanoví se

nadto, že žoldnéi nmetí, které Václav II. i Filip IV. již z dívjší doby

ve službách svých mají, mohou býti pojati v poet vyteného nákladu.
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velmi dkladn, vida, že mu nebude bojovati jen s ímským
králem, nýbrž také s nebezpenou mocí papežskou. Sám návrh

smlouvy to prozrazuje. V nm Václav vytýká sice výslovn svou

úctu k ,,stolci apoštolskému a k víe kesanské, ke které se známe,

velebíce ji jako kterýkoliv jiný vyznava pravé víry", ale pro-

hlašuje zárove, že jest rozhodnut pomáhat si vzájemn s králem

francouzským proti papežovi, který by nepátelsky jednal a
proti Filipovi nebo proti Ladislavovi, králi uherskému.

Zbožný král eský, posmšn oznaovaný ,,králem mnich",
odhodlal se tedy k otevenému zápasu s ímem po boku panovníka,

proti nmuž Bonifác VIII. metal tak hrozná obvinní, a není

pochybnosti, že se tak stalo teprve po vážných úvahách a ne

bez odporu nkterých rádc Václavových. Otakar Štýrský v 726.

kapitole své rýmované kroniky zachoval zajímavý ohlas tchto

úvah státní rady královské, který jist není holým výmyslem,

tebas jej veršovec v zmateném poadu svých zápisk vadil

hned k událostem roku 1301.

Podle vypravování toho nkteí z rádc Václavových,

jati strachem ped spojenou mocí krále a papeže ímského, radili

k ústupu v uherské záležitosti, pipomínajíce zejména, že i tak

veliký panovník, jako byl Fridrich Staufský, na konec klesl zdolán

mocí stolce apoštolského. A zvlášt nyní, když se zdá, že papež

nalezne oporu v králi ímském, jeví se prý odpor proti spojené

jejich vli vcí vehni povážlivou. Král Václav však hlas tch
nedbal, bezpee se pedevším na to, že proti Albrechtovi lze užiti

jakožto úinné zbran násilného zpsobu, kterým došel trnu, zabiv

svého pána a krále, a vytýkal, že totéž platí prý i o Bonifácovi,

který v žalái tajn zahubil svého svatého pedchdce. Zve se tedy

vlastn jen neprávem papežem, ježto uení doktoi paížští spisy

svými dokázali, že papež ani nemže ani nesmí dobrovoln moci

své se vzdáti, oznaujíce volbu Bonifácovu za neplatnou. ,,Budu-li

tedy proti obma falešným hlavám kesanstva", pravil prý tehdy

Václav rádcm svým, ,,státi za jedno s králem francouzským"

,,so weiz ich ninder

anderswá zwéne kunige

akó riche, als ich und
der von Frankriche.

wer mocht uns beiden widerstreben?"
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Papežská klatba není všemocná ; také králové aragonský i sicilský

byli stiženi bleskem tím a málo jim uškodil, ježto právo bylo na

jejich stran, a proto jest i Václav odhodlán nedbáti hrozeb Boni-

fácových a tebas ,,in des bannes burde leben, unz ein ander

bábest werde".

Snad nebylo o vcech tch v nejužší rad Václavov tak

ízn a bez obalu mluveno, j ak tvrdí štýrský apologeta Albrechtv,

ale mžeme míti bezpen za to, že také na dvoe pražském

nalezly tehdy velmi živý ohlas stále se stupující útoky, které se

od poátku roku 1303 v Paíži proti legitimit Bonifácov daly

a které diplomacie francouzská usilovn šíila po všem kesanstvu.

Co se díve jen šeptem vyprávlo v místních kroužcích spirituál

vlašských a pí^TŽenc rodu Colonna, to hlásali nyní rádcové

Filipa IV. s dryánickým hlaholeni a nestoudným nadsazováním:

papež Bonifác jest averroistický kací a epikurejský sodomita,

popírající nesmrtelnost duše a rouhající se pravé víve ctním model

i démon, který nosí dábla v prstenu kdysi krále Manfreda a roz-

mlouvá s ním v tichu své ložnice, neváhaje veejn hlásati, že jest

štastnjším a vyšším samého Spasitele, a jiná hrozná kacíství;

Bonifác jest vrah svatého svého pedchdce, brodí se jen v kes-

anské krvi a štve bratra proti bratru, zatím co svatá zem z-
stává ztracena. Ježto pak král ímský úkolu svého j akožto \Tchní

vojt k nutné náprav a záchran církve nekoná, jest král fran-

couzský nucen ujmouti se oliroženého kesanstva proti tomuto

poslu Antichristovu a zpsobiti, aby se sešel obecný koncil k se-

sazení falešného pastýe a reform církve, lstivými kanonisty

híšn zmonarchisované a bludnou ueností otrávené.

Státní moc, spjící k nebývalému rozsahu a sebevdomí, vy-

stupuje tu poprvé zejm jakožto plnoprávný obhájce ki"esan-

ského ddictví a jeho mravních hodnot proti ímu a tato

hrozná obvinní, jež Nogaret a Vilém de Plaisians za bouH-

vého souhlasu notábl francouzských v Paíži pedítali ve-

ejn, valila se na jae 1303 vším svtem západním jako veUká

vlna, pronikající i tam., kam pokoutní zpravodajství dotud nebylo

doneslo ohlas ímských klevet. A souasn vláda francouzská

oznámila všem dvorm i fonnáln svj úmysl, naléhati vší silou

na svolání brzkého koncilu obecného, a není tedy pochybnosti,

že i mezi uenými duchovními na dvoe pražském obvinní metaná

proti Bonifácovi VIII. byla pedmtem vážných úvah, které ze-
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sílily odhodlání Václavovo, setrvati po boku Filipa Sliného dj
se co dj v odporu proti ímu i jeho habsburskému spojenci. Vždy
nešlo jen o vci vezdejší; církev svatou bylo vytrhnouti z panství

hrozného bludu a úkolu toho nesml se zbožný král eský vzdalo-

vati. Svdomí Václavovo bylo tím nepochybn uklidnno a spolek

s mocným vládcem francouzským stupoval prý jeho dvru
v úspch až sebevdomým výrokm, že ,,ein so hoher kunic als

ich bin" se nemusí vbec nikoho v svt báti.

Pes to neteba ovšem pochybovati, že jednání o alianci

s Francií se dalo zcela tajn a že se Václav II. se vším úsilím zárove
snažil zajistiti i na jiných stranách pomocí k chystanému boji.

Pro nedostatek souasných zpráv uniká nám sice vtšina tehdejších

krok a pokus diplomacie eské, ale její horenou innost do-

kazují aspo nkteré narážky. V boji Albrechtov s kurfity

rýnskými v letech 1301—1302 stál král eský stranou a jen

proto dosáhl Albrecht koneného vítzství. Nyní však snaží

se Václav II. všemožn odiniti to, co tehdy zameškal, tajným

jednáním s arcibiskupem mohuským Gerhardem z Eppensteinu,

který z duše nenávidl Albrechta a tžce nesl své nedávné

pokoení.

Zjevná podpora tohoto nejváženjšího z duchovních kurfit
by byla zmohla mnoho, zvlášt mlo-li se dosáhnouti podobn,
jako se stalo pi Adolfovi Nasavském, zlehení a otesení práva

Albrechtova na korunu ímskou. O tom prý jednal Václav vskutku

tajn kurfitem saským a snad i s ostatními volenci, ale nedávné

vítzství Albrechtovo a jeho uznání papežem zpsobilo, že nedo-

sáhl nikde více nežli ujištní pátelské neutrality.i) Knížata, a
nepála Albrechtovi, byla spíše ochotna vykávati výsledku boje,

a u jediného mocného rodu íšského mla diplomacie eská
úspch podstatnjší, u Askánc braniborských. Než to byl vskutku

úspch nad jiné cenný.

^) Kronika štýrská mluví výslovn o uplácení kurfita mohuského
i saského a zajímavou zprávu má i durynský kroniká Sifrid zBalnhusena
(M. G. SS. XXV. 715), jenž tvrdí, že Albrecht svolal na 20. ledna 1303 sjezd

dvorský do Merseburka; ježto však kurfit mohuský ,,quibusdam litteris

regis Boemie mutatus" proti tomu odporoval, ,,íuit dlete curie celebritas

prepedita". Snad to byla jen povst v Durynsku šíená po odreknutí sjezdu,

ale jest význaná pro napjatou situaci tvoících se tábor.
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Pomr Václavv k markrabatm tm, kteí jako vlastníci

kdysi eského Budyšínska a Zhoelecká byli jeho bezprostedními

sousedy a s rodem Pemyslovc mívali po celé 13. století styky nej-

tsnjší, byl sice vbec velmi pátelský, ale nesmíme zapomínati,

že také král Albrecht se snažil od let nabýti pízn Askanc, dav
zejména dceru svou za manželku markrabímu Hemanovi a po-

tví-div zeti nkteré dchody íšské v severních Nmcích, jako bylo

na píklad vojtství a íšská da v mst Lubeku, o jehož ovládnutí

se Bramborci od mnoha let pokoušeli. Kdyby se mu bylo podailo

je zachovati po své stran, hrozilo Pemyslovcm tžké nebezpeí

jak v severních Cechách, tak ve Velkopolsku a i v polských Pomoa-
nech, na které si markrabové braniborští již na sklonku 13 vku
inili valné nadje i nároky. Bylo tedy Václavovi II. zajistiti se

jejich pátelstvím co nejbezpenji, tebas i za cenu sebe zna-
njších ústupk.

Askánci braniborští byli tehdy ješt rod dosti etný a vzrstu
panství svého dychtivý, jehož dv vtve, otonskou i Janovu,

nutila pes asté dlení držav a rodinné spory spolená hodnost

kurfitská namnoze k svornému vystupování na venek. Ve
vtvi otonské tehdy jediným dosplým mužem byl zmínný již

Heman, syn Oty Dlouhého, kdysi poruníka Václavova. Vtev
starší naproti tomu mla nkolik len, z nichž vynikali zvlášt

hrdinný Ota IV., který kdysi po boku Otakarov bojoval na Mo-
ravském, poli, a jeho synovec Waldemar, eské panství v Pomo-
anech a Velkopolsku zastavilo sice výbojný postup Askánc do

zemí polských, ale souasn jim ukazoval rozklad moci nesvorných

Wettinc jinde možnost úspchu. Již roku 1291 koupili od Albrechta

Nezdárného pes odpor synv jeho v Posálí marku landsberskou a

na poátku roku 1303 prodal Hemanovi, Otovi i Waldemarovi

markrab Diezman i Dolní Lužici, starou državu wettinskou.

Dosáhnuvše tak bezprostedního spojení territoriálního s Budy-

šínem a Zhoelcem, spojení Askánci obrátili zraky své hned

dále i k sousední Míšni, a Václavovi II. nezbylo, chtl-li za-

chovati jejich pomoc spojeneckou, než aby jim otevel cestu do

kraje toho.

Práv ve chvíli, kdy se jeho srážka s Albrechtem stala ne-

odvratnou, postoupil braniborským strýcm adu dležitých práv

a zboží v Míšni, zejména bohatá msta Freiberk, Míše i jiná pan-
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ství, která ml sám zástavou od krále ímského.^) Byl to tah jist

velmi obratný. Václav tušil již tehdy patrn, že Albrecht bude na

nm vymáhati pedevším vrácení zástavy míšeské. Postupuje

ji Askáncm braniborským, pipoutal je tím pevnji k sob a zá-

rove i bezpen znepátelil s Albrechtem. Postoupení to pak bylo

souasn i splátkou na pomoc v chystaném boji, nebo Václav,

a sám ml od íše zboží míšeská v sum 40 tisíc hiven, zapsal je

Braniborcm v sum lOtisíc vyšší, nemaje patrn vbec mnoho na-

dje na jejich znovuzískání. To byla ovšem znaná obt vynu-

cená situací, ale nesmíme si vc pes to pedstavovati jako na-

prostý konec eského panování v krajíci míšeských ; týkala se jen

nkterých držav, v nichž Václav II. vládl jménem íše. Zboží

koupená kdysi od Fridricha Dráždanského a landkrabte Albrechta,

léna biskupství míšeského, zem plíseská a Osterland zstávají

i potom v rukoQ krále eského a Braniborcm se dostalo jen menší

polovice bohatých zemí.

Smlouva ta kryla tedy zem eské na severu, bylo však

teba opatiti se lépe i na stran slezské a v Polsku, odkud mohlo

rovnž pijíti nebezpené zaneprázdnní. Rozdrobení Piasté horno-

slezští byli ovšem zcela ve vleku eském a pipiati k Václavovi

pevn svazkem lenním ; než jinak bylo ve Slezsku dolním. Tam o

panství se dlila trojí vtev, hlohovská, vratislavsko-lehnická i svíd-

nická, a jen na tyto dv, poslední se mohl král eský bezpeiti.

Nebylo v obou tehdy dosplých knížat nýbrž jen ddicové

nezletilí a pomry poruenské byly výhodné jeho zájmu. Nad
zemmi vtve svídnické ml totiž moc porunickou od roku 1301

markrab Heman Braniborský a nad mladými vévody lehnicko-

vratislavskými vykonával opatrovnictví od roku 1302 sám
Václav II., dobe ho užívaje ve vlastním zájmu. Ve Vratislavi

sedl eský kapitán a Václav II. pipoutal k sob mladé syny

zesnulého vévody Jindicha V. nadto i svazkem rodinným, dav

nejstaršímu z nich, dvanáctiletému Boleslavovi, v manželství

svou sedmiletou dcerušku Markétu.

1) Že se zástava ta stala roku 1303, ukázal pesvdiv Grábner 1. c.

130; nesoudím však, jako iní on, že by byla dsledkem smlouvy uzavené
již roku 1300 pi získání Pomoan Václavem II. a kompensací braniborských

nárok na toto panství. Vznikla patrn teprve ze snahy dvora eského,
nedopustiti, aby král Albrecht Askánce pevedl na svou stranu.
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^ Satek dtí byi slaven, jak se zdá, záhy po Novém roce 1303

v Hradci Králové a matka ženichova, vévodkyn Alžbta, pe-
sídlila pak se syny svými na delší dobu vbec ke dvoru pražskému.

Tsné spojení s touto lehnicko-vratislavskou vtví bylo Václavovi

tím cennjší, že jím mohl vyvážiti nepíze, kterou mu projevoval

jiný Piast dolnoslezský, Jindich Hlohovský, kdysi soupe Lokýt-

kv, který nemohl zapomenouti svých nárok na ddictví po Pe-
m^yslovi Velkopolském a jal se práv v letech 1302—1303, patrn
jakmile se papež Bonifác VIII. \^slovil proti hnzdenské koru-

novaci Václavov, zase užívati význaného titulu ,,heres regni

Poloniae".!)

Nedovídám.c se ovšem, zda píkré vystoupení Bonifáce VIII.,

upírajícího Václavovi titul a práva krále polského, v Polsku vlastním

již roku 1303 jevilo nepíznivé následky ,2) zdá se však, že se toho

v Praze vskutku obávali a že se zde ozvaly hlasy V3>stražné, na-

bádající krále, aby neopominul zesíliti své nároky na ddictví

Pemysla Velkopolského uskutenním svého satku s mdadou

Piastovnou.

Vidli jsme, jak v ervenci roku 1300 došlo sice k slavnost-

nímu zasnoubení královu s ddikou trnu velkopolského, ale

skutené provedení satku s dívkou, podle názoru stedovkého

již dospívající, král odkládal i po návratu z Polska rok po roce,

ponechávaje Ryksu dále v ústraní a v opatrování své tety Griffiny.

O píin odklad tch nemáme sice zprávy pímé, ale není asi

tžko ji uhodnouti. Kronika zbraslavská mluví o intinmím život

1) Hlohovský ml ostatn s Václavem II. také jakožto s poruníkem
vtve lehnické spor^' o ást území vratislavského, kterou kdysi, roku 1295,

byl zrádn vynutil na Jindichovi V. A proto bylo eskému králi tím spíše

poítati s jeho oteveným nepátelst\am, jakmile by jeho panství a v Polsku

a v echách bylo odjinud ohrožováno.

2) Co Bretholz, Geschichte Bohmens 504 píše o domnlé schzi Vác-

lavov s knížaty polskými, dovolávaje se listu pražského biskupa Jana, jest

nesprávné, nebo list ten, jak J. B. Novák již dávno ukázal,, pochází vskutku

od biskupa Tobiáše a náleží do roku 1289. A rovnž úmluvy s ádem
pruským, o nichž tu Bretholz mluví, hledí až k roku 1305 (viz k tomu Preuss.

Urk. I. 2, Nr. 820). S právem mnohem vtším by bylo možno položiti

otázku, zda snad se zmnnou náladou nkterých Piastovc polských vi
hegemonii eské nesouvisel návrat sestry Václavovy, Kunhuty, do Prahy ,

která, jak jsme již nahoe poznamenali, práv v polovici roku 1302 svého

mazovského manžela opustila.
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Václavov s šetrnostfoslavné legendy, ale, i z jejího vypravování iší

pídech pohoršení, který obecn psobila zejmá nechut králova,

uvésti n ladistvou Polku v práva panovnice a manželky. Bylo
prý teba krále dl kliv napomínati, než tak uinil, a zdá se tedy,

že jakési jiné osobní sklony tu byly hlavní pekážkou. Od roku 1297

byl Václav II. vdovcem, a to vdovcem mladikým, ješt dlouho

nedoíahujícím let, které dob té platily za
,,pólovinu cesty životní",

a m.mšská odíkávost, a ji jinak tak vysoko cenil, nebyla pece

s to, vtisknouti veskrze svj ráz jeho životu. Naopak, také u nho,

jako u mnohých jiných pobožnstká, docházelo patrn k spo-

jení náboženské rozechvlosti s horoucími vznty erotickými

a tebas bychom neuvili zcela povstem v cizin šíeným o

jeho prostopášnosti, nelze upíti aspo jisté míry pravdpodobnosti

tomu, co vypravuje O akar Štýrský v 754. kapitole své kroniky,

jak práv v posledních letech života mladý král uvízl v poutech

la"ásné paní — Anežkou ji jmenuje kroniká — která jej dokonale

opedla pvabem své ,,milost i" a jemnými dvorským umním.

Vládnouc vsím, ,,ím se ženy mohou mužm cennými státi",

dovedná ve zpvu i hudb, vymohla si prý u dvora postavení takové,

že dvanácte koní bylo jí vždy k službám; na komorních vozech

jezdila s králem, vozíc s sebou drahá roucha i klenoty a kdo

se tšili u Václava vlivu, vidli v ní nejednou nebezpeného sou-

pee. V plastickém vylíení kronikáov jeví se nám paní ta ho-

tovou markýzou Pompaourovou 14. vku ; nebo nebyla ani

žárlivá, stávajíc se i prostednicí, zatoužil-li král po jiné krásce,

a v bzích politických mu prokazovala prý služby nemalé, nosíc

poselství jeho tajn k sousedním knížatm a špehujíc v jeho zájmu

obratn v cizích zem.ích. Lze tžko míti za to, že by byl štýrský

veršovec zajímavou postavu, dýšící opravdovou životností, zhola

vymyslil. Hodí se píliš dobe k ostatním rysm rafinovan na-

ladné bytosti královy a bezpen doložených zpráv o jeho ,,incon-

tinencia" dostává se nám i odjinud.^) Život na dvoe pražském

byl tedy asi sotva takového rázu, aby bez hlubokých zmn do jeho

rámce mohla býti uvedena mladá královnika, a Václav II. vzpíral

se, jak dlouho jen bylo možno, dáti trnáctiletému dítti místo

po svém boku.

^) Na píklad v dobe zpravené Continuatio Zwetlensis (M. G. SS.

IX. 661).
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U poddaných však neobvyklé pomry ty budily patrn ne-

libost, které pak zvlášt v Polsku se snadno dostávalo politického

pibarvení. Vždy jen závazkem satku s Ryksou dosáhl Václav II.

tak rázem ddictví velkopolského i Pomoan a od té chvíle, co

z íma jeho právo na korunu polskou tak prudce potírali, bylo

vskutku nebezpené oddalovati opravdové provedení manželského

svazku a odstrkovati sirotka od lesku vlastního dvorského života.

Nyní bylo naopak teba zdrazniti satek Václavv jakožto

právní podklad hnzdenské korunovace a obrátiti zraky všeho

svta k skutenosti té. Jen tak pochopíme, pro obratný diplomat

Konrád, opat zbraslavský, o velikonocích 1303 v Brn králi tak

drazn vytýkal nutnost uvedení mladé královny ke dvoru a její

rychlé korunovace. Jeho nástupce Petr, spisuje svou kroniku

více nežli deset let potom, nevystihoval sice již vlastního politi-

ckého pozadí vci, ale Václav II. uznal nutnost a podrobil se jí.

Ryksa mla vstoupiti ve veškerá práva skutené m^anželky a k slav-

nostní korunovaci její na královnu eskou i polskou uren svátek

letnic, 26. kvtna 1303.

V krátké dob nebylo ovšem možno ustrojiti slavnost skvlou,

a zejmý kvap, který jen naléhavostí politických pomr lze vy-

svtliti, nedovoloval ani, aby korunovaci vykonali arcibiskupové

mohuský a hnzdenský. S jejich svolením vzal úkol ten na sebe

biskup vratislavský, Jindich. Než beze vší slávy korunovace se

pece neobešla, ani bez cizích hostí. Byli to pedevším markrabí

braniborští, kterým Václav II. v první polovici kvtna vyjel

v ústrety až do Žitavy, a ješt dlouhou se vzpomínalo v mst tom

slavnostního turnaje, poádaného tehdy na jejich poest na mstské

louce za pítomnosti šesti knížat a ty set rytí. Václav byl do-

provázen svým zpovdníkem Hemanem a nepítomného Petra

z Aspeltu, který se v té chvíli vracel práv od dvora krále Albrechta

do Cech, zastupoval jakožto protonotá výmluvný mistr Jan

z Ostrova.

Slavnostní turnaj skonil se však tragicky, nebo zahynul

v nm pan Heman eený Barby, spíznný s markrabaty brani-

borskými, a to vinou nkterých lenník pana Jindicha z Lipé,

který prý proto upadl u krále doasn v nemilost.^) Korunovace

^) O vcech tch zpravuje nás žitavská kronika Jana z Guben (SS.

RR. Lusat. 1, 5) a Cod. dipl. Lusat. I. Nr. 109.
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sama, provedená ve chrámu sv. Víta v Praze, byla oslavena velikým

panketem v devném sále, sroubeném mezi basilikou a chrámem

sv. Jií, a mladá královna, odkládajíc nezvyklé v Cechách jméno

Richenza, pijala tehdy módní jméno Alžbty. Ale pvodní jméno

nedalo se pece rázem zatlaiti a Cechm slula i pozdji ješt krá-

lovnou Rejkou.

Korunovace roku 1303 mla tedy stejn významný doprovod

motiv politických jako korunovace roku 1297, ale jak naprosto

jiné byly motivy ty. Tehdy mluvilo se o velikolepých slavnostech

pražských po všem svt jako o demonstrativním projevu dohody

Václava II. s habsburským švakrem, a korunovace se stala vskutku

dnem úmluv, které rok na to povalily Adolfa Nasavského a vy-

nesly Albrechta do výše. Korunovace roku 1303 proti tomu byla

vzdorným zdraznním práv Václavových na Polsko proti papeži

i spojenému s ním králi ímskému, projevem jeho souruenství

s domem braniborským a snad pímo od kvasu korunovaního král

eský vysílal tajného posla do Francie nabízeti králi Filipovi

spolek proti Albrechtovi, ,,který se zove ímským králem" a který

ml býti nyní spojeným úsilím francouzským i eským seven.

Korunovace Rejina boila tedy jaksi to, co kdysi zbudovala

korunovace Václavova, a stála ve stínu diplomatických píprav

k velikému boji, který ml rozhodnouti, zda jsou silnjší ob
navzájem smíené universální moci kesanstva nebo spojená

síla Kapetovc a Píemyslovc.

Ve chvíli té záleželo ovšem mnoho na tom, zda Filip IV.

bude vskutku ochoten s plným drazem vystoupiti proti Habs-

burkm a zda vbec ratifikuje smlouvu, podle níž veliký boj ml
zaíti hned na konci léta roku 1303. A zdá se, že u Fihpa IV. ochoty

té nebylo. Vítal sice nepochybn spojenectví eské jakožto úinnou

pohi-žku Albrechtovi, kdyby král ímský chtl vskutku ve službách

Bonifáce VIII. na PYancii udeíiti a íšská práva v Arelatu a Bur-

gundsku revindikovati. Filip pohbil jist bez velikého žalu i píá-

telskou smlouvu, uzavenou s habsburským panovníkem v Quatre-

vaux roku 1299, smlouvu, která ani tou ani onou stranou ne-

byla upiímn zachovávána, ale k bezodkladnému útoku a k uvá-

zání v náklady tak znané, jakých návrh Václavv žádal,

k tomu bylo asi u dvora francouzského tím mén chuti, ježto

souasn také u Albrechta Habsburského se v pomni k Francii

jevila znaná zdrženlivost a nevalný sklon k rychlému vyplnní
<; u s t a, Dv knihy eských d«iki I. 25
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slib v ím uinných. Byl Albrecht v hájení íšských práv

pii západní hianici, pokud tu nešlo o jeho rodový zájem, ješt

vlažnjším než otec a vidl v úkolu tom spíše jen nutné zlo, což ve

Francii bylo asi dobe známo.

A tak se stalo, že ve složité he diplomatické zstali na

konec ošizeni i papež i král eský. Albrecht, dosáhnuv svého po-

t\Tzení a dostatené legitimace k útoku na moc Pemyslovc,
neuinil vskutku nic, ím by odvrátil chystaný francouzský útok na

Bonifáce VI 11., a král francouzský, a-li vbec schváUl smJouvu

s Václavem, o emž není urité zprávy, nevedl si rovnž tak, aby

se král eský b}^ mohl již v lét 1303 odvážiti útoných krok
proti Habsburkm a užíti snad jejich nepipravenosti.

Vypuknutí boje bylo tak odroeno, soupei se jen vzájemn
stehli a do trvajícího naptí vpadla jako hromová rána zpráva o ka-

tastrof Bonifáce VIII. v Anagni, Jak zachvl se tehdy svt kesan-
ský zvdv o ní! Na poátku záí chystal se papež práv zmraziti

slavnostním interdiktem veškeren církevní život francouzský a tu

byl v rodném mst, sotva den jízdy od íma, uprosted s\^ch

nepot a kurial, pepaden hloukem osobních nepíátel a fran-

couzských zakoupenQ vedených Nogaretem, synem francouzského

kacíe, a florentskýnn lichváem Musciatem, a pi pepadení lirozn

pohann, zcela jako prostý plebán vesnický, který se znelíbil

divokému sousednímu zemanovi! S hrzou a úžasem se vypravo-

valo, jak krvavý Sciarra Colonna, zatím co jeho rota plenila a pálila

v papežském paláci, vztekle hi'ozil smrtí starci vztýenému na

lžku, který s kížem a klíi sv. Petra v ruce odolával dstojn
hrozbám svého lemiíka i bezohlednému naléhání Viléma Nogareta,

jenž chtl na nm \^^nutiti resignaci anebo jej odvléci do Francie

ped koncil, aby ho soudil a sesadil podle rozkazu králova. A pi-

cházely pak zprávy další, jak osvobozený papež, pokoením polou-

šílený, vrátiv se do íma, vlastn jen zmnil vzení, ocitaje se úpln
v rukou rodu Orsini, a zde 11. íjna 1303 bídn zemel.

Byla to tragedie života, v nmž bezprostedn sousedily svto-

vládné nároky s trpkou bezmocností, osobní rysy pfliš vehké

s pííhš mialými, a katastrofa ukazovala zejména, jak \Tai:ké jest

vbec postavení papež bez spolehlivého základu territoriálního.

Papežové, kteí chth vládnouti svtu, nebyh vskutku pány ani

v ím, jsouce nejednou nuceni kriti se kdesi v Orvietu nebo

Viterbu a tásti se ped každým hnutím neklidného kraje.
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Boniiác VIII. padl jakožto ob protiklad tch, které kon-

cem konc papeže odvedly na mén výbušnou pdu, do Avignonu,

ale zcela neoekávaná smrt ,,nejsrdnatjšího híšníka na stolci

Petrov", jak BonifáceVI II. nazval souvký kroniká italský, zm-
nila rázem i mnohé jiné vci a to nikoliv ve prospch krále eského.

Sotva msíc uplynul od smrti papežovy a v Praze se již vdlo, že

jeho nástupcem není nikdo jiný než Mikoláš Boccasini, týž, který

v letech 1301—1303 legátoval v Ulirách. A zvdlo se také rychle,

že nový papež Benedikt XI., a oddaný pítel Bonifácv, nebude

jeho mstitelem. Uený dominikán, který sám b^d pln údivu nad

cestami prozetelnosti, jež ho pivedly až na stolec Petrv, nedo-

vedl býti hrdinou dalšího dsledného boje s nepoddajnou Francií,

a obratní diplomaté Filipovi, kteí to rychle vystihli, nalezli snadno

cestu k výhodném.u kompromisu, kdežto naopak král Albrecht,

smrtí Bonifácovou sprostný tíživých závazk, které mu proti

Francii ukládaly sliby approbaní, byl si jist, že proti Pemy-
slovcm mže pes to poítati s podporou papeže, který se s nimi

byl v uherské otázce již jako legát tak prudce stetl.

A tak se shroutila smrtí Bonifácovou základna, na níž spo-

ívala pospolitost zájmu francouzského i eského, a Václav II.

cítil asi podobné zklam.ání jako o mnoho pozdji, roku 1620, po-

ciovali odbojní stavové eští, na protihabsburskou politiku Francie

se bezpeivší a neoekávaným obratem dvora francouzského

trpce zklaniání. Roku 1303 nebyly ovšem mosty k vzájemné

dohod mezi Prahou a Paíží docela spáleny, ale prozatím Václav II.

mohl sotva poítati se skutenou pomocí z Francie, jsa naopak jist,

že ve vci uherské se setká snad s dslednjším odporem stolce

papežského nežli dosud, a uvíme štýrskému veršovci, tvrdícímu,

že tehdy se v rad Václavov ozvaly velmi trpké náky. Ti, kdo

roku 1301 byli zrazovali od pijetí koruny uherské, stojíce nyní

ped hrozivou válkou s ímským králem, \'yzývali prý pana Petra

z Aspetu jakožto hlavního strjce eskofrancouzských námluv

uštpan ,,daz er uns her bring die hilfe des von Frankriche, des

sul wir im alle geliche danken", a zdá se, že Václav II. sám, byste

pochopiv dosah nastalé zmny, mnohem úsilovnji než ped tím

se jal hledati, zda by pece nebylo možno bez boje s králem ímským
najíti shodu.

Svdkové souvcí nám sice nezachovali dostatených zpráv

o tom, jak se na venek utváel pomr eského krále k Albrechtovi

25*
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od ervna 1303, tedy od té chvíle, kd}/ byl vynesen výslovný roz-

sudek papežský o korun uherské a král ímský vyzván, aby Karla

Roberta podporoval. Nevíme, zda Albrecht, dávaje Bonifácovi VIII.

z Norimberka 17. ervence 1303 znova slavnostní ujištní svých

slib, snad tak neuinil projevem, který jeho nepátelské posta-

vení k Václavovi nepokryt prozrazoval, anebo zda pedstírání

dobrých styk vzájemných ješt nkterou dobu potrvalo. Nikterak

však nelze pochybovati o tom, že Albrechta nezstaly tajný

diplomatické i vojenské píípravy eského krále a jest velmi pravd-

podobné, že byl dobe zpraven i o dvrném jednání esko-fran-

couzském,!) zachytiv jednoho z posl eských.

Nebylo-li tedy nepátelství mezi králem eským a Habsburky

v druhé polovici roku 1303 ješt oteven vyhlášeno, bylo jist

veejným tajemstvím, že k boji dojde co nejdíve, a dobe rozumlo

se obecn zejména slavnostnímu a nápadn okázalému návratu

Albrechtovu do Rakous v záí 1303. Bylo zjevné, že král pichází do

nejvtší državy rodové, kde vbec nepobyl od své volby roku 1298,

hlavn proto, aby sebral její síly k útoku na zem eské, a Víde
stává se ve chvíU té ohniskem nejhorlivjších píprav diplomati-

ckých i vojenských. Mnoho knížat íšských tu navštvuje Albrechta,

zejména jeho ze, Albrecht vévoda Sasky, falckrabové rýnští

Rudolf i Ludvík, oba mladí vévodové korutanští, Jindich hrab
Gorický, arcibiskup salzburský, biskup pasovský a jiní páni,

jejichž pomoc v chystaném tažení mohla býti pedevším cenná

a jejichž získání bylo pední snahou Albrechtovou. A proto po-

chopíme, že zpsobilo obecné vzrušení, když koncem listopadu

ve Vídni se objevil eský kanclé, Petr z Aspeltu, aby jménem

svého pána, tehdy práv v nedalekém Brn prodlévajícího, s Al-

brechtem pece ješt jednal ,,damit zwischen in beden wurd ge-

macht ein suon".

Byl to poslední pokus smJru, o nmž ná,m bohužel jen stra-

nické vypravování rýmované kroniky štýrské podává zprávu a

k nmuž patrn popud vyšel z eské strany ; ale pes to nebyla to

jist pouhá pout do Canossy. I v nové situaci, zpsobené smrtí Boni-

*) Svdí tomu skutenost, že ve formulái vzniklém v kancelái

Albrechtov není zachován jen duplikát návrhu Václavova do Francie

poslaného, nýbrž i kreditiv posla, jemuž byl sven. Otakar Štýrský,

který jest takka oííiciálním oslavovatelem vlády Albrechtovy, znal zejm
text smlouvy a ukul z ní tžké obvinní i králi eskému i Petrovi z Aspeltm.
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fácovou a tím, že nadje ve Francii kladené selhaly, nebyl Václav II.

nucen hledati míru za každou cenu. Šlo mu asi o estné odvrácení

boje, který pro tu i onu stranu mohl skoniti tragicky, a vskutku

ani Albrecht neodmítal zhola jednání. Pijal poselství a mezi

Brnem a Vídní došlo na sklonku roku k delšímu vyjednávání,

jehož se vedle eského kanclée úastnil pedevším nejobratnjší

diplomat habsburský, Jindich z Khngenbergu, biskup kostnický;

ale výsledek byl od poátku pochybný, ježto požadavky, které

Albrecht kladl, byly píliš tvrdé.

Král ímský se nespokojil s tím, že, dovolávaje se výroku

stolce papežského, žádal ustoupení Pemyslovc z Uher; osvojuje

si pln hledisko papežské popíral také právo Václavovo ke korun
polské a což bylo ješt závažnjší, hodlal užíti okamžiku i k tomu,

aby rázem zastavil vbec postup moci eské do sousedních kraj
íšských. Žádal na švakrovi bez obalu, aby se vzdal držení Chebu

i zemí míšeských. Peníze, v nmž mu kraje ty roku 1298 byly

zastaveny, mlo se Václavovi ovšem dostati, ale z vlastního m.šce,

do nhož ruka Albrechtova i nadto hodlala hluboko zasáhnouti.

Nebo nepihlížeje nikterak k výjimenému postavení

koruny eské v rámci íše a k tradicionálním výsadám jejím, tvrdil

Albrecht, že králm ímským písluší právo regální k veškerým

dolm v eských zemích zdviženým a že se právu tomu Pemy-
slovci dotud jen neprávem vymykali. Tím se prý sice tžce prohe-

šili proti íši, ale Albrecht byl hotov prominouti a i pro budou-

cnost právo regální Václavovi popustiti, pizná-li mu jakožto

desátek císaský znanou sumu — v Cechách se pozdji mluvilo

o 80 tisících hiven — anebo postoupí-li mu urburu kutnohorskou

aspo na šest let.

Kutná Hora, podle jednch, ,,ohnisko lakotenstva a propast

všeho zla", podle jiných božský zázrak bohatství, tvoící nej-

pevnjší sloup moci král eských, lákala k sob zrak krále ímského

silou neodolatelnou. Albrecht, jehož podle slov kronikaských

,,štstna vynesla až k nejvyššímu vrcholu, ale jehož žíze po moci

ani Rýn ani Dunaj nedovedl uhasiti", hledl od dávna se závistí

na požehnání, které útroby zem do kh'na nenávidnému eskému
švakrovi sypaly a které jemu bylo odepíeno píese všecko úsilné

hledání. Annalisté rakouští vypravují, jak nutil kláštery svých

ztmí se znaným jejich nákladem k hledání ložisek drahých kov
a jak žárliv dbal svých diilních práv; když roku 1297 ve Štvru
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byl nalezen poklad zlatých mincí ímských a sbhlým obyva-

telstvem rozebrán, vymáhal jej vévoda na úastnících koisti

vytýkaje drazn, že vše, co zem jeho kryje, jen jemu patí.

Státi se, tebas na krátko, pánem legendární Hory, jevilo se ]emu,

který býval po všecek život, chtl-li dosíci vytených cíl, nucen

k tuhé šetrnosti, svodem nad jiné silným, a nepodailo-li se to, bylo

snad aspo možno donutiti krále eského pod zástrkou právního

nái oku, aby z vlastních dchod vyplatil íšské zástavy míšeské,

v nichž Albrecht již vidl léna svých syn a nový podklad vzrstu

moci habsburské.

Plán byl pojat s levšední bystrostí a jeho piávní rouška,

spojen? s výroky stolce papežského, cliránila krále ímského aspo
ponkud píed výitkou, že pepadá bez dvod dotavadního

spojence, jehož pomocí dosáhl trnu. A není \'yloueno, že Albrecht

nalézal souasn i jiné motivy, jimiž m 1 býti Václav zeslaben. Sly-

šíme, že pochyboval i o právech jeho ke Krakovsku a Sando-

msku, ujímaje se nárok LokýtkoA^'ch, a podle kroniky <í.týrské

hájil dokonce i Mikuláše Opavského, manžela své sestenky,

který po ztrát kapitanátu v Polsku patrn zatoužil po znovu-

nabytí Opavska.

Byla to tedy pííiš veliká kytice nárok a požadavk, kterou

kanclé Petr z Vídn do Brna pinášel, a pochopíme, že je nemohl

Václav II., nejsa poražen, ani z ásti pijmouti. Bylo však o nich

pes to jednotliv jednáno a obratní juristé dvora eského užili

pi tom jist výzbroje své co nejdkladnji. V kronice zbraslavské

slyšíme ješt ohlas jejich vývod, dovolávajících se na piíklad

toho, že Albrecht, nemaje dotud ani dstojnosti císaské a neo-

vládaje ,,
plene fasces imperii", nemže prost ,,iure regio" vymáhati

desátky, kterých králové eští nikdy neplatili.

Toto nezvyklé rozHšování práva císaského od kusého

práva krále ímského jest zvlášt význané, prozrazujíc nám znova

tehdejší tsné styky dvora eského s francouzským. Nebof také

legisté Filipa Sliného se snažili zeslabovati moc král ímských

v Burgundsku i v Itálii pedevším theorií, podle níž ímský

král, který ješt na císae není korunován, pouze ve vlastním

,,regnum Alemaniae" má plnou moc vládní, nikoliv však v ostat-

ních korunách impéria.^)

1) Právníci francouzští podpírali tvrzení to také zákony Jiistiniano-

vými, v nichž císa mluví o ustanoveních, jež jsou ,,ex eo tempore valitura,
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Hlediska toho, kterým si moc francouzská rovnala cestu

k Rýnu a k Alpám, chápe se tedy Václav II. jako prostedku obrany

a snaží se vindikovati korun eské podobné výjimené postavení

mimo vlastní ,,království nmecké", jaké theorie korunovaní pi-

suzovala korun arelatské. Proti papežským rozsudkm ve vcech
uherských a polských pak \'ytýkal zejména svá práva, získaná

,,legitimae successionis, dotis et vocacionis titulo" a co jiného

více, hlavní podporu vsak pi jednání mu poskytl markrabí brani-

borský Heman, který sám pijel do Brna, aby se odtud za Albrech-

tem odebral do Vídn a pak ješt dále do Štýrského Hradce. Než
ani usilovné pímluvy braniborského zet a jeho optovné doléhání

nepolmuly Albrechta k vtší ústupnosti. Byl patrn nezvi"atn

rozhodnut k záporu a snažil se jen nejprudším zpsobem odvrátiti

Hemana od spolku s Václavem, hroze také jemu íšským
achtem.

Ale marn; na Bramborce nepsobily ani výkladv o tom

,,waz schaden unde smách dem rlch in kurzer frist widervaren

ist von dem kunig Wenzlá". Jsa zcela získán postoupením Míšn
a nejsa nikterak zváben vyhlídkou, že by i tam, v pímém sou-

sedství jeho rodu, rostoucí moc habsburská se mla usaditi, z-
stal Heman vrný/n eskému strýci a odejel náhle z Vídn .i)

Tak se skonilo zcela bez líspchu dlouhé jednání krátce ped
vánocemi 130o a nepátelství mezi Habsburky a Pemyslovci se

quo nutu divino imperialts suscepimus inftilas" ; tak inil na p. Jean
Cabussole v dobrozdání pro msto, Die sepsanéin nkdy roku 1310, tedy

v dob, kdy si Filip IV. vbec pi svyxh pokusiech o Toul, Lyon a jiná msta
íšská touto korunovaní theorií postup usnadoval. Ale vc nebyla tehdy

nikterak nová; Fr. Kern, Die Reichsgewalt der deuschen Konige nach

dem Interregnum, Hist. Zeit. 106, 43 sq, ukázal dobe, že již za dob Rudol-

fových k Francii se klonící lenníci íšští, jako íalckrabí burgundský Ottenin

nebo Delfín Humbert, téže záminky užívali k odmítáni vrchní moci krále

ímského a že pedevším Karla z Anjou lze považovati za vynálezce

theorie, jež mla zabrániti znovuvzklšení íšské moci v království bur-

gundském i italském.

1) O jednání tom zachovala nám sice jen kronika Otakara Štýrského

zprávu, ale není dvodu jí neviti, aspo pokud jde o hlavní rysy.obvyklýta

fabulovauímveršovcovým ovšem pízdobené; nebo vypravování Otakarovo

souhlasí s itineráim Albrechtovým a také pobyt Václavv v Brn
v listopadu i prosinci 1303 lze listinami doložiti (Reg. IV. Nr. 1939 a Cod.

dipl. Mor. V. Nr. 158).
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stalo nejen neodvratnou, nýbrž i obecn piznanou událostí, A zíej-

mým projevem jeho bylo také odvolání habsburského prince Jana
od dvora pražského.

trnáctiletého tohoto syna — pohrobka pedasn zesnulého

bratra Albrechtova Rudolfa a eské princezny Anežky choval

totiž Václav II. od útlého dtství na svém dvoe a vymáhal pro

nho, jak se zdá, jiz dávno podíl na ddictví otcovském. Podle

nkterých zpráv kmitla se osoba Janova i ve vyjednávání o Míše
na sklonku roku 1303 a na eské stran byla prý ochota k ústupkm
ve prospch tohoto vnuka Rudolfa Habsburského a Pemysla 11.

Otakara, jimiž mohl býti spor o íšské zástavy pi severních

liranicích eských po dobrém vyrovnán. i) Ale když vše se rozbilo,

tu naléhal Albrecht na to, aby mladý Jan, jeho budoucí \Tah, opustil

eský dvr, obávaje se snad, že by v nm Václav ml nebezpené
rukojmí, a s Janem odešlo poslední zdání vzájemné shody obou

dynastií. Zbývala válka, jež mla rozhodnouti mezi Václavem

a Albrechtem podobn, jako kdysi mezi jejich otci me rozhodoval.

Rok 1304 stal se vskutku rokem prudkého zápasení vále-

ného habsburské moci s králem eským, ale boj vlastní vzplanul

teprve v jeho druhé polovici a zejména sám Albrecht zasáhl do

války hlavní silou svou až s podzima. Toto opoždní, které, jak se

pak ukázalo, b3'lo z hlavních píin neúspchu, vysvtlíme však

snadno, uvážíme-li jakých píprav žádalo tažení proti Cechm.
Šlo o pípravy rázu právnílio, finannflio i vojenského a nadto

ješt o pekonání etných jiných pekážek.

Albrecht Habsburský nemínil s Václavem II. vésti pouhou

válka sousedskou, k níž staila prostá opovd; chtl vystoupiti

jménem vší íše a to nebylo možné bez nkterých prtah a bez tra-

rlicionálních krok soudních. Listiny k tomu hledící se nám sice

nezachovaly, ale právní postup byl sotva jinv, než jakým roku 1300

Albrecht v}'^stoupil proti Janovi Hennegavskému ve sporu o Holland,

Zeeland a Frísko. Výrokem zpíznných knížat, vysloveným na

dvorském roce v obvyklé form ,,reichsweistumu", dal si král ímský
patrn nejprve piknouti právo vj^upu zástav íšských v Chebsku

^) Tak bych aspo vysvtloval narážtu v dobe zpravené Cont.

Zwetlensis 661.
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a Míšni a uznati nárok na regál horní v Cechách .i) Slavné poselstvo

— kroniká zbraslavský mluví výslovn o „nuncii satis solemnes" —
neslo pak do Prahy citaci, vyzývající Václava, aby se zodpovídal

dvorskému soudu íšskému jako ,,škdce knížectví a práv íšských,"

a dal do jisté doby zadostiuinní. Když Václav II. setrval v od-

poru a lhta prošla, byl knížaty na jiném sjezdu íšském vysloven

rozsudek, na základ jehož mohl král Albrecht piistoupiti k publi-

kaci achtu a žádati leny íše o pomoc proti eskému rebellovi.

Jest pravdpodobné, že pedbžný nález a citace byly uinny
v Norimberce, když tam Albrecht v dob mezi 10.—20. beznem
roku 1304 slavil dvorský sjezd,^) a konené odsouzení že se stalo

až na íšském sjezdu ve Frankfurt v posledních dnech ervna téhož

roku; nebo tam byl, jak listiny dosvdují, vynesen písný roz-

sudek i proti markrabti Hemanovi Braniborskému, spojenci

Václavovu, a lze míti za to, že obojí se stalo zárove.

Sám právní postup proti králi eskému žádal tedy nkolika

msíc, kteiéžto doby Albrecht ovšem zárove již užil k m^obili-

saci branných sil, umožující mu vytrhnouti do pole hned, jakmile

íšský acht proti Václavovi bude vysloven. Než pípra\'y ty, s nimiž

zaal již za zimního pobytu v Rakousích a Štýrsku, nebyly lehké.

Pomrn nejsnáze bylo se zajistiti pomocí z Uher. Karel

Robert .sám se tehdy piznával výslovn ,3) že veškeru nadji svou

opel o ,,drahého strýce Albrechta" a proto vypravil 1: ujednání

spoleného postupu do Vídn již na sklonku roku 1303 poselstvo

vedené magistrem Benediktem, synem hrabte Budy z Gezthu,

který byl i ped tím sloužil pi diplomatických posilkách do íma.

Ale bylo jisté, že strana neapolská v Uhrách zesílí tou mrou,
aby mohla ohroziti moc eskou tak, jak by k rozhodnému úspchu

bylo teba? A za nejpíznivjších pomr znamenala pomoc od-

tamtud jen sbory lehké jízdy, jež nerozhodovaly boj. Daleko více

^) Vysvítá to také ze slov kroniky zbraslavské, jež tvrdí v 71. kapitole,

že Albrecht chystaje válku ..convocat quosdam principes ct amicos, justum

se asserens, confugiens non ad conscienciam sed ad testem".

2) Viz Mon. Germ. Const. IV. Nr. 187. Podle smlouvy uzavené

Albrechtem 1. kvtna 130d s biskupem vircpuským (ib. Nr. 188) acht

íšský proti Václavovi II. tehdy ješt nebyl formáln vyhlášen, kdežto

1. ervence (ib. Nr. 194) již ano. Z toho vyplývá znaná pravdpodobnost

pro erven jakožto msíc koneného rozsudku.

') Cod. dipl. Andeg. Nr. 74.
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záleželo na solidním sboru rytíských bojovník, jehož, jádro bylo

postaviti i"odo\^m državám habsburským, a k tomu nestaily jen

dlouhé porady, v nichž podle Štýrského kronikáe Albrecht jednal

se svým synem Rudolfem podrobn o tom, ,,mit wie gelánen

dingen, er uz solde bringen gráven, frién, dienstman, swaz er der

moht geten in ietwederen sinen lande''. Nebo bylo nutné, získati

k spolehlivé a úinné úasti na tažení nejen mocné pány zemské,

svobodné i ministeriály, ješ+ ped nkolika lety v Rakousích i ve

Štýrsku znova a znova se bouící proti ,,švábské" vlád Habsburk

;

bylo teba zmoci tu i rozliné jiné pekážky, v jejicliž pekoná-vání

Albrecht sám byl zešedivl. Nebyla \Tiitní a territoriální ucelenost

zemí rakouských nikterak dokonána, a mnohonásob je ješt

prostupovaly vtší a menší državy rozliných svobodných pán
íšských a zejména knížat duchovních, bez jejichž souhlasu ne-

bylo možno uvolniti všecku braimou sílu kraje. S arcibiskupem

salzburským, biskupem pasovským, ezenským, frisinským, bam-
berským bylo tu jednati o pomoc i s opaty velikých klášter ba-

vorských, v zemích rakouských rozsáhlými enJvlavami vládnoucími,

a zejména bylo teba pojistiti se i proti možn5'm nemilým píhodám
na neklidném jižním pomezí štýrském.

V boji s Pemyslem 11. Otakarem platným spojencem Ru-

dolfovým tu býval kdysi, jak známo, ]\Ienhart Gorický a Tyrolský,

jemuž podílem z vítzství se dostalo vévodství korutanského, zá-

stavního držení Kraska i marky vindické. Synové jeho Ota, Jin-

dich a Ludvík, od roku 1295 v državách tch spolen vládnoucí,

byli nejdležitjšími sousedy Habsburk na jihu a dosud také jejich

vrnými spojenci. Nejpodnikavjší z nich, mdadý Jindich Korutan-

ský, bojoval po boku Albrechtov roku 1298 u Gollheimu a úastnil

se pozdji i jeho tažení proti kurfitm na Rýn. Zachovati pomoc
Jindichovu a jeho bratí v tžkém boji s Václavem bylo tedy

pední snahou Albrechtovou a Otakar Štýrský líí velmi podrobn,

jak se o to jednalo ve Vídni na samém sklonku roku 1303. V jeho \'y-

líení mají vrch ovšem. moti\y spíše osobní a podružné, jako na

píklad nevraživosti turnajové mezi rytístvem korutanským

a habsburskými Šváby, ale jádro vypravování jest nepochybn
správné.

Mladý vévoda, kterého osud o nkolik let pozdji postavil

do ech za hlavní pekážku vítzného postupu moci habsbiurské,

ocitá se tehda po prvé v odporu s králem, ímským, manželem
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jeho sestry Alžbty. Albrecht vymáhal na nm pomoc proti echám,
vymáhal ji sliby i hrozbou, že jemu a bratím odejme iíšskou

zástavu krasko-vindickou, ale marn. Nelze íci, zda snad již

tehdy Jindichovi byly uinny nadje na ruku nejstarší dcery

Václava II., nebo zda byl prost syt obtí ve prospch moci habs-

burské a doten obavami ped jejím pílišným vzrstem. Ode-

pel a jeho neochota byla královskému švakrovi tžkým zkla-

máním, nebo pomoc rodu korutanského nevyvážilo, získal-li

Albrecht nkteré menší pány okolní, jako byl Albrecht Gorický

nebo hrab Menhart z Ortenburka. A odmítnutí Jindichovo

nadto jist i vydražilo podmínky tchto soused tak, že i k získání

podružného spojence, jako byl teba hrab Oldich z Heun-

burka, bylo teba postoupení dležitého hradu Arnfelsu v Dolním

Stýrsku.

Veškerá jednání ta zabavovala Albrechta tedy v prvních

msících roku 1304; zaátkem bezna pak opouští Rakousy a

v nejbližší dob ukazují nám data listin, jak neúnavn, zatím

co íšský process proti Václavovi dozrával, král ímský sám kroužil

jižním i jihozápadním Nmeckem od Norimberka až ke švýcarským

horám a k ústí Mohanu, pojíždje po íšských mstech s horeným
chvatem a jednaje s velikými i drobnými pány o pomoc proti e-
chám, pi emž byl nucen nešetiti ani sliby ani hotovými obtmi.

Nebo na poátku 14. vku nestailo prosté vyzvání, aby

vytvoilo velké vojsko národní a pivádlo leny íše pod prapory

královské. Knížata a hrabata íšská se již necítila povinna prost

,,bí des riches hulden naht unde tag dem riche ze dienen". Proto Al-

brechtovi bylo jednati s každým z nich zvlášt, pemlouvati a ku-

povati, a to tím více, že veejné mínní v Nmcích, jak souvký
mnich kroniká fúrstenfeldský zejm naznauje, nemlo chystanou

válku proti Václavovi veskrze za spravedlivou a hledlo velmi

stízlivým okem na domnlá provinní eského krále proti íši.

Pomrn nejsnazší bylo získání nkterých knížat duchovních,

podléhajících vbec více vlivu královskému, zvlášt tu, když

šlo o válku schválenou ímem. Vedle jmenovaného již Konráda

Salzburského a jeho sufragán z oblasti bavorské mohl se Albrecht

záhy bezpeiti i na pomoc biskupa augšpurského, vormského,

špýrského a opata fuldského, k nimž se ovšem družili i starší

klienti domu habsburského, biskupové kostnický a štrasburský,
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a posk^ze pistoupil i mocný biskup v^rcpurský.i) Za to nepomrn
mén bylo knížat svtských, kteí byli ochotni úastniti se útoku

na moc pemyslovskou. Nejpodstatnjším úspchem úsilí Albrech-

tova ve smru tom bylo, že získal tém všecek rod wittelsbašský,

pro vpád do Cech zvlášt dležitý, rod, jehož se bylo po pípad
i báti, kdyby se Václavovi snad podailo na svou stranu jej pe-

vésti.2) Vskutku nejen falckrabí Rudolf, nýbrž i jeho dolnobavorští

strýcové, Ota a Štpán, se zavázali na jae 1304 k pomoci králi

ímskému a tím byl ucelen nepátelský polokruh, zem eské

z jihu svírající.

Než nešlo jen o získání spojenc politickými dvody a obec-

nými sliby ; finanní stránka velikého podniku byla mnohem svízel-

njší. Nebo jen malá ást knížat íšských, králi pomoc pislíbivších,

byla patrn ochotna nésti také bemena ze závazku toho plynoucí.

Vtšin byl král nucen zaruiti v náhradu znané obnosy penžité

a tak se dovídáme na píklad z dopisu falckrabího Rudolfa, náhodou

zachovaného, že kníže ten se zavázal k tažení do Cech jen za zname-

nitou sumu, z níž ást mu byla hned splacena a zbý\''ajících 1200

hiven zapsáno na nkterých zbožích ve vévodství rakouském.

A podobné smlouvy bylo Albrechtu uzavírati nepochybn i s et-

nými jinými spojenci a to valnou mrou i se zcela drobnými pány

íšskými, jejichž význam byl ovšem posilován souvkými pomry
vojenskými.

Byla na poátku 14. století každá vtší válka útoná již

podnikem velmi nákladným, který nebylo lze vésti jen náhodn
improvisovanými silami a na rychlo sehnanou výzvou. Mla
svou odbornou techniku a pevné spoleenské pedpoklad}^ Vojsko

^) Zajímavá smlouva jeho proti Václavovi, uzavená s Albrechtem

1. kvtna 1304, jest otištna v M. G. Const. IV. Nr. 188.

2) Nebo že se král eský vskutku namáhal, aby v nastávajícím boji

sousední knížata íšská pro sebe získal, jest nepochybné. Podailo se mu
to sice, jak jsme již vidli, pouze u Askánc Braniborských a zpráva Jana

z Vitrínku, že také kurfit mohuský a vévoda saský za veliký peníz pešli

na jeho stranu, jest nepochybn mylná, ale Albrechtovi bylo zajisté ne-

jedním drahým ústupkem peovati o to, aby v tomto smru innost eské

moci pekazil. Tak zdá se, že Gebhard Mohuský užil práv této píležitosti,

aby si vymohl na králi ímském slevu tuhých podmínek z roku 1302, a že

i z íma ve vci té b^-lo na Albrechta psobeno (viz k tomu Vogt, Reg. der

Erzb. von Mainz Nr. 824).
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do pole táhnoucí hemžilo se ovšem množstvím rozliné eládky

pších záškodník a lehce odných harcovník, ale boj vlastní

rozhodovala rytíská jízda, na velmi drahých koních, za nž si

páni poítávali až po padesáti hivnách, chránná odním ceny

rovnž nesmírn veliké a provázená houfem služebnictva. Toto

jádro vojska nebývalo sice píliš etné,^) ale za to velmi drahé,

takže jen panovníci nebo msta vládnoucí znanými dchody
mohly sehnati nkolik set nebo dokonce pes tisíc plno-

cenných kopí.

Nebo železné ety ty mívaly pevahou již zejm ráz eme-
sln nám-ezdnický. Dotkli jsme se vci té sice hned v pedchozích

kapitolách, nebude však se škodou, osvtlíme-li ji tu ponkud
podrobnji. Zámožnjší šlechta byla v pozdjším stedovku
sice skoro vesms rytísky vyzbrojena a v klání vycviena, ale

jen s malou pomrn ástí její bylo panovníkm poítati pi jakém-

koliv vtším podniku vojenském a to skoro vždy za drahý žold.

Z prosté povinnosti poddanské nebo na základ závazk lenních

bývalo ozbrojené panstvo a zemanstvo tém všude svolné jen

ke krátkým hotovostem obranným nebo rychlým odvetným

nájezdm do sousedstva. Knížata upravovala ovšem zízení manská

znova a znova, snažila se je utužovati, ale opatení ta staila zpra-

vidla sotva k zajištní nkolika pevných míst a rezavla píliš ryclile.

Annalista kolmarský vypravuje na píklad k roku 1304 výslovn,

jak drsných slov bylo užívati Albrechtovi, aby aspo ást rytí-

stva elsaského, svých lenník, k jízd do ech pohnul; hrozil

jim prý dokonce zdanním chlapským, nebudou-li ochotni uro-

zenou svobodu svou s meem v ruce vysluhovati, a ani to nemlo,

jak se zdá, valného výsledku.

Vážnjší operace vojenské, na dobu nkolika msíc se pro-

tahující a žádající solidního obozu i jiných technických pomcek,
obstarávaly tehdy již jenom skupiny rytíského žoldnéstva,

1) Pro souvký názor o poetnosti velikých vojsk jest význané pro-

hlášení sienských guelí z roku 1282, kteížto slibují, že poslechnou krále,

pijde-li vskutku s ,,Theotonicorummilitum magna potencia, scilicet numero

quingentorum". Tedy 500 rytí byla již veliká armáda, s níž ímský král

v Itálii dstojn v^^stupoval. Z hlediska toho jest také teba posuzovati

pvodní závazek krále eského, úastniti se ímské jízdy etou 300 odnc,
jakožto závazek velmi tžký a podstatný, dokud nebyl v malý plat

promnn.
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které se válce odborn vnovalo a služby své prodávalo a na delší

dobu a na jedinou kampa válenou.

Dlo se to podle pevných smluv námezdních. Ve smlouvách

tch nešlo ovšem vždy o žold stanovený pesn podle potu kopí

a dn služebných, a ani takové smlouvy na poátku 14 vku
nebyly nezvyklé ;i) nejastji sjednáván souhrnný peníz hned za

celé tažení, splatn^^ z ásti pedem, z ásti dodatkem, a vedle

nho uren i tarif náhrad za škody utrpné ztrátou koní nebo

jednotlivých kus zbroje a vyjednány podíly na koisti.

Nad lenníkem nebo ministeriálem provázejícím prapor kní-

žecí z vdku za udlenou pdu nabývala tak ve vojštích pozdj-

šího stedovku stále více vrch pestrá, z rozliných konin shle-

daná spolenost professionál, namnoze mladších synk šlechti-

ckých, spojujících s dobrodružným sklonem snahu po zakoupení

nkterého zboží doma nebo v cizin z výsluh vojenských.

Námezdné to rytístvo, jehož rozvoj byl valn podporován

i šíícím se hospodástvím penžním, rozmohlo se nejprve v zemích

románských, zejména ve Francii a Katalonsku, ale od druhé polo-

vici 13. vku poínaje i Nmecko, a to hlavn kraje švábské, po-

rýnské a francké, stále vydatnji opatují zem sousední za žold

odborn osvdenou chasou rytískou. Vtšinou se nedalo její na-

jímání jen jednotliv, nýbrž v houfcích, sebraných zkušenými

kapitány a rotmistry, kteí na válku již dokonce hledli zpsobem
pozdjších kondottier a mívali vedle vyššího žoldu osobního

také rozliné znamenité provise. Jimi vyrstá na kmeni stedo-

vké chevallerie svérázná odnož, plná smlé a bezohledné podni-

kavosti, která vskutku dovedla nejeden drobný rod hrabcí a

rytíský k vtší moci territoriální. Nebo z výsluh a koistí emesla

váleného množili nkteí štastní kapitáni soustavn své rodové

statky, kupovali zboží za zbožím a umožnili potomkm svým

nkdy až i postup do vysokého kruhu knížecího.

1) V pípad tom se platívalo nejastji jízdnímu tžkoodnci po

4 hivnách, stíbra msín, jej provázejícím lehkoodncm pak jen tvrtina

peníze toho ; vtšinou však býval rj^tí v pípadech tch zavázán, stravu

a píci ze žoldu si kupovat. Nejvíce zpráv pramenných o smlouvách takových

sebral K. H. Scháfer v knize ..De^ntsche Ritter und Edelknechte in Italien

wáhrend des 14. Jahrhunderts", kde ovšem pozornost jest obrácena pede-^

vším k zvláštním pomrm vlašským.
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Dokonalým vzorem takového hrabcího kondottiera, rytí-

skou válkou na vlastní i cizí vrub vedenou vn zabaveného,

ale také stále výše a výše vynášeného, byl na poátku 14. vku
tebas Eberhard Virtemberský, s nímž se nám ješt nejednou bude
obírati. Nebyl však jediným význaným representantem tohoto

typu urozených dobrodruh
;
podrobné djiny Švábska, Bavorska

a vbec jihozápadního Nmecka nám ukazují mnoho jiných,

podobn podnikavých pán íšských, bez nichž se tém žádná

válená srážka v souvké stední Evrop neobešla a kteí byli vždy

hotovi z jakéhokoliv politického konfliktu koistiti, své služby

té oné stran nabízejíce. Hrabata z Castellu, Hohenlohe, Oettingu,

Hennebergu, Leuchtenbergu, Hirschbergu a jiní drobní dynasté

jihonmetí dávají se neúnavn s družinami svými do vojenských

služeb vtších knížat a tvoí jaksi spolenost, s níž se potkáváme
takka na všech souvkj/ch bojištích stedoevropských.

Habsburkové, kteí sami vyšli z tohoto neklidného pro-

stedí íšské šlechty švábské, pochopili dobe, jakou mocí jest

odborn vyškolené rytíské žoldnéstvo jihonmecké a dovedli

obratn užívati ve svých shižbách jeho sil a vhlasu. Námezdná
družstva švábská a porýnská, obestírající se sebevdom nimbem
nepemožitelnosti, tvoila dlouho vlastní jádro jejich moci, jsouce

pro domýšlivost a zpupnost svou v Rakousích i Štýrsku stejn málo

oblíbena, jako francouzské rytístvo, kterým souvcí Anjouovci

podobn ovládali království neapolské a velikou ást Itálie

ostatní.

Zajistiti se tedy co možno nejvtším potem bojovník
tch a soustediti ve vojští svém nejosvdenjší hejtmany ná-

mezdné bylo zajisté úsilnou snahou Albrechtovou na jae
roku 1304, ale nebylo nikterak snadné sehnati zárove i náklad

na to potebný.

Zmínili jsme se již v první kapitole o tom, jak boj Rudolfv
s Pem.yslem II. souvkovcm se jevil namnoze soubojem chudého

Davida švábského s bohatým Goliášem eským a také nový

zápas Albrechtv s Václavem nepostrádal v jejich oích podob-

ných rys. Nebo s pemrštnými povstmi o bohatství krále

eského kontrastoval zejm finanní stav ímského krále. Albrecht

byl sice dobrý potá a šetrný hospodá, nebo jinak mu nebylo

ani možno dosáhnouti životních cíl ; bedlivý dozor nad veške-

rými dchody dýše z velikých urbariálních soupis habsburských
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jeho doby a také výslovné zprávy' pramen to dosvdují,

ale válka vedená roku 1298 a pak hned na to v letech 1300

až 1302 vyerpala ho skoro úpln a proto pípravy k eskému
tažení roku 1304 se neobešly bez hromadného zastavování kde

jakých dchod rodových i íšských, jen aby bylo možno jak

knížecím pomocníkm, tak i drobnjším vdcm námezdných

rot poskytnouti záruky za slíbený žold a náhrady polních ztrát,

bez kteréhožto zajištní vypoítaví bojovníci nebyli nikterak

ochotni, do pole vytrhnouti. Král Albrecht napjal ve smru tom

jist veškeru svou nevšední energii a prostedky, kterých mu
bylo se chápati, byly nejrznjšího druhu. Brzy teme, že donu-

cuje rakouské úedníky zemské, aby ruili bavorskému vévodovi

za slíbený obnos žoldu, brzy získává peníze pjkou u florent-

ského domu obchodního Alfani, dávaje mu jako zástavu do správy

mincovnu ve Švábském Hallu, zatím co sám neúnavn objíždl

íšská msta, vymáhaje na nich mimoádné dary a pjky. Tak

vzpomínal annalista kolmarský s trpkostí, jak na jeho rodném

mst král tehdy vynutil dar 400 hiven a ješt jiné vci.

Bylof Albrechtovi vyerpati kde který zdroj píjm. do dna,

což nebylo ovšem možné bez prtah a také z tchto píin král

nemohl hned na jae 1304 tažení své do zemí eských nastoupiti,

nýbrž protahoval poátek jeho takovou mrou, až v Porýnsku

se již ozývaly hlasy, že si na Cechy vbec ani netroufá, obávaje se

moci krále, kterému prý ustavin tisíce hutník vynášejí z útrob

zem zlato i stíbro.

A pi tom pi všem bylo králi ímskému teba míti v pilné

patrnosti ješt i kroky Václavovy, jimiž si eský král v íši chtl

rovnž zajistiti spojence a sebrati vojsko námezdné stejn jako to

inil kdysi i jeho otec ped osudným bojem, s králem Rudolfem. Tu
spla úsilná snaha Albrechtova ovšem k tomu, aby takové verbo-

vání eské v Nmcích co možno nejmenším úspchem bylo pro-

vázeno a íšský process proti Václavovi II. zahájený byl ve smru
tom nepochybn zvlášt dobrou zbraní.

Hlavn proto patrn se eskému králi nepodailo z urozených

pán porýnských získati do svých služeb nikoho jiného, než mla-

dého Ruprechta Nasavského, syna zabitého krále Adolfa, kdysi

ženicha zemelé dcery Václavovy Anežky, který byl po smrti

otcov po celý rok držán v zajetí Albrechtov a hoel asi touhou

pomstíti smrt otcovu.
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Ruprecht odebral se se svou zbrojnou družinou opravdu

ochotn do Cech, ale mimo nho se toho neodvážil nikdo

jiný z jihonmeckých pán, takže úmyslné zkížení obranných

opatení eského krále bylo v tomto smru vskutku provázeno

zdárným výsledkem. A ostatn bylo postavení Václavovo ve chvíU,

kdy pomalý postup píprav soupeových mu mohl snad výhody

nkteré poskytnouti, i jinak znan znesnadováno, totiž

vývojem pomr v Uhrách, jenž ho konen pinutil k tomu, aby

ješt díve než se bude miti s králem únským, podnikl chvatnou

výpravu na pomoc synovi do Budína.

Panství eského králevice v Uhrách jevilo se totiž od sklonku

roku 1303 stále neutšenjším a na konec i vážn ohroženým.

Morální váha výslovného rozhodnutí papežského poínala tehdy

znenáhla sice ale pece jen vážnou mrou psobiti. Až do nedávná

bylo eské stran možno tvrditi, že Rím nepromluvil slova kone-

ného, ale zaátkem srpna 1303 vrátilo se do zem slavnostní po-

selstvo Karla Roberta, rozsudek Bonifáce VIII. byl na veliké

schzi pívrženc strany neapolské veejn prohlášen a tžké

tresty církevní pohrozily jménem samého papeže všem, kdož by

dále trvali pi Václavovi.

To vše nemohlo zstati bez následk. Stranu neapolskou

stihla ovšem v nejbližší dob rovnž tžká rána. Administrátor

ostihom.ský, eho Bodod, který byl na podzim sám zajel k pa-

peži, patrn proto, aby nedal jeho podpoe usnouti, zahynul pi
katastrof v Anagni rukou sveepých útoník takka ped oima
Bonifácovýma. Ale jeho stolec pešel rychle na jiného horlivého

stranníka rodu Anjou, Michala dotud biskupa záhebského, který

se spolu s arcibiskupem kalocským ze všech sil vynasnažoval,

aby odtrhl veškeré duchovenstvo koruny uherské od Václava.

Zprávy o chystané válce Albrechtov proti Cechm pak psobily

rovnž nepízniv, a to tím spíše, že král eský nyní nemohl svým

stoupencm v Uhrách již tak štde platiti jako dosud, kdežto

strana protivná naopak napjala veškeru sílu, aby je kupovala.

Dovídáme se, že bába Karla Roberta, královna neapolská Marie,

tehdy zastavila i šperky své a zlatou korunu u nejvtší banky

florentské, povstné firmiy Bardi a Peruzzi, jen aby umožnila

nové zásilky penz do Uher.^)

1) Mon. Hung. Dipl. Emlékek I. Nr. 224; viz také Fejér VIII. Nr. 67.

Sasta. Dri knlby Seskýcb djin I. 26
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Hlavn od poátku roku 1304 byla tedy hromadná deserce

z tábora eského králevice zejm patrná. Palatin Štpán, syn

Irenev, který ješt roku 1303 byl posílal svého klienta, hrabte
ehoe, do Cech peníze si pjovati a na poátku následujícího

roku ješt v listinách poítával data podle let panování Ladisla-

vových, \^dává 5. dubna 1304 listinu „Carolo illustrissimo rege

regnante" a s ním pešla do nového tábora také kapitula jagerská

pod jeho vlivem stojící. Totéž pak uinila tehdj^ i kapitula osti-

homská, kterou Václav II. ješt v lét 1303 se snažil zachovati

pi své stran odvoláním nepohodlného eského kastelána, a kapi-

tula ta umožnila novému arcibiskupovi dokonce pístup do samé

Ostrihom.

Dotud váhající nkterá msta dahnatská uznala rovnž
Karla Roberta a postavení eského prince v ovzduší takto denn
se množící zrady se jevilo znenáhla vru nebezpeným.

Roku 1303 ješt mohl jezditi krajem,^) nyní stával se takka
zajatcem v Budíne a ani tam. nebyl zcela jist životem; cítil se

pr}''' ponkud bezpeen jen v novém mstském paláci budínském

uprosted mšanstva své strany a i tam tušil všude úkladné vrahy.

Znanou nevýhodou pro jeho panství bylo ostatn také, že novému

papežovi, Benediktovi XI., nebylo možno eliti vý-tkou, že není

,,verus summus pontifex", jaké ped tún proti Bonifácovi v Uhrách

patrn hojn bylo užíváno.^) A nový papež ten, bývalý legát

uherský, trval pi rozhodnutí pedchdcov.
Vše to vedlo Václava II. k tomu, že se rozhodl na jae 1304

uprosted píprav válených proti Albrechtovi, navštíviti Uhry

osobn v ele znaného vojska. Vda dobe o úmluvách mezi Habs-

burky a Karlem Robertem, doufal patrn, že se mu podaíí rychlou

ranou útonou ochromiti uherského protivníka díve, nežli se spojí

s vojskem rakouským, a pedejíti tak jejich souinnost, jež stala

se kdysi Otakarovi osudnou. Pomalý postup zbrojení Albrech-

tova v íši to dovoloval a zdálo se vskutku úelné, uiniti ve vcech

uherských poádek díve, nežli bude hájiti samých Cech .3)

1) Tak byl v kvtnu 1303 v Pásztó blíže Jageru (Fejér VIII 1 Nr. 43).

2) Dosvduje to také draz položený na slova ,,perp3tuis futuris

temporibus veri summi pontifices" pi jednání pacifikaního snmu
roku 1308.

•) Vc bývá zpravidla ovšem líena tak, jako by se byl Václav do-

Uher ^^'b^al prost jen proto, abj- synka odtud vyvedl. Mám však za to.
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Tu bylo ovšem teba, dáti zatím vládu v zemích eských

do rukou spolehhvého „kapitána", který by byl s to, aby

za nepíítomnosti královy možné útolcy odrazil a další píí-

pravy válené ídil, a jest význané, že Václav II. k tomu neuril

nikoho ze svých domácích dvrník. Jeho nmecký spojenec,

Heman, markrabí braniborský, zstal hejtmanem v Cechách,

a bezpee se v nho, vypravil se Václav II. koncem kvtna pes
Moravu vskutku doUher, uiniv z opatrnosti na cest v Brn také

ješt nkterá poslední poízení pro pípad své smrti, pi emž
moudrý opat zbraslavský neopomenul, aby si tu nedal jakousi

druhou listinou fundaní zaruiti znova všechna zboží a práva,

získaná klášteru za vlády Václavovy .i)

Cílem tažení byl ovšem Budín a stísnné postavení mladého

krále uherského se jasn jevilo také tím, že nesml táhnouti otci

vstíc, nýbrž že vykával jeho píchodu pied samým mstem.
Václavovi II. však nešlo jen o to, aby tam. prost co nejrychleji

dospl. Chtl si díve zabezpeiti trvale dležité pechody pres

Dunaj a proto s vojskem udeil pedevším na dležitý Kahutský

brod u Parkan, který byl v rukou nepátelské kapituly osti-

homské, zmocnil se ho a na to i samé Ostihom. Velmi trpce si

naíkali pak pekvapení kapitulárové na plenní eského vojska

v mst i v kathedrále ; král sám prý s družinou vstoupil

do sakristie, zmocnil se pokladu i armaria, v nmž byly chovány

listiny arcibiskupství, a dal proboštovi i kapitule tvrd pocítiti

svj hnv za jejich nevru.

že tak nebylo pedem rozhodnuto, nýbrž teprve, když král eský na vlastní

oi poznal svízelnou situaci v Budíne, a že Václav li. pvodn poítal

ješt s možností zabezpeit panování synovo v Uhrách vojenským úspchem.
Svdí tomu aspo jeho nepomrn dlouhé prodlévání na pd uherské

v dob, kdy jeho pítomnosti v ehách bylo práv více než kdy jindy teba,
a také znamenitá moc vojenská, jejíž veliký poet nevytýkají jen letopisci

rakouští
,
nýbrž sám Karel Robert, v jedné pozdjší listin (Cod dipl. Andeg.

1. nr. 192) vzpomínaje toho, jak kr^l eský ,,cum magna et maxima multi-

tudine armatorum usque Pesth personaliter venit." Toho všeho nebylo

teba, ml U král od poátku na mysli jen vyvedení synka z Uher a nikoliv

rozsáhlejší podnik válený. Ostatn vypravuje dobe zpravený souvký
ietopisec svtelský výslovn, že Václav II. byl nucen z Uher odtáhnout
,,antequam negotia sua terminare posset . . . inconsumatis negotiis atque

imperfecíis."

^) Tadra, Listá kláštera zbraslavského nr. 15 a Cod. dipl. Mor. V.

ar. 194.

26*
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Vzetím Ostihom mlo vojsko eské otevenu cestu na

Budín a mohlo v brzku rozbíti své stany ped hlavním mstem,
,,na Rákuši", jak praví Dalimil. A tam došlo i k setkání otcovu

se synem.

Václav II. stál patrn o to, aby ped tváí shromážd-
ného množství bylo co nejjasnji prokázáno, že jeho syn jest své-

právným králem a jediné pravým nositelem svaté korum/ uherské.

Odpovídalo to však i jeho sklonu k slavnostní nádhee a zálib

v dstojné obadnosti, že nežádal pirozeného a improvisovaného

setkání se synem, s nímž se po ti léta nebyl vidl. Ozdoben koru-

novaními insigniemi sv. Štpána vyjel mu mladý Václav z msta
v ústrety a na míst pedem ureném, koberci bohat zdobeném,

u\atal latinskjhn proslovením otce tak, jakoby cizí pano\Tiík vítal

souseda, až na konec pravda nabyla pece \Tcha nad dstojnou

formulí a hošík se slzami padl otci v náruí.

Otakar Štýrský tvrdil sice pozdji, že všechna sláva a oká-

zalost ta byla jen k tomu schystána, aby se Václav II. mohl snáze

zmocniti insignií korunovaních a s nimi ze zem prchnouti. Než

není to pravdpodobné. Král eský by se byl sotva v Uhrách

zdržel až pozd do ervence, kdyby nebyl ml skuten úmyslu,

uiniti rázný pokus o upevnní moci synovy v zemi. Jeho sliby

uherským pívržencm, že se oboí na stranu protivnou se vší

mocí, kterou byl s sebou pivedl, nebyly asi vdomým klamáním,

a vidíme vskutku, že se daly vážné pípravy k trvalému zabez-

peení panství Pemyslovc v zemi a že zejména brannými posád-

kami eskými bylv na píklad nov opateny dležité body oprné,

jako byl Vyšehrad, zajišující spojení mezi Budínem a Ostiihomí,

nebo Blehrad Stoliný. Ale nkteré nepíznivé okolnosti donu-

tily krále posléze k úplné zmn plán pvodních.

Karel Robert se mu nepostavil vbec polem a léto bylo

výjimen parné. V Rakousích prý vyschl roku toho Dunaj tak,

až bylo lze jím probísti, a vojsko eské v Uhrách trplo nesmírn

nemocemi a nedostatkem píce, zatím co Václava II. docházela

neutšená zpráva za zprávou. Doufal-li snad pece, že íšská

knížata, m.ezi nimiž ml kdysi tolik pátel, neschválí výslovn

postupu Albrechtova proti nm-U, zklamal se, nebo v posledních

dnech ervna bylo králi ím.skému lze ve Frankfurt vyhlásiti

proti nmu slavnostní acht, zbavující jej i ddice jeho všech lén
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íšsk^xh^) a ohroziti touž zbraní i jeho spojence a zástupce v e-
chách, Hemana Braniborského. A nad to pak došla do Budína

v polovici ervence i vzrušující zpráva, že vévoda rakouský náhle

vtrhl do Moravy a zle tam ádí.

Rudolf, nejstarší syn Albrechtv, byl s pípravami k tažení

patrn hotov mnohem díve, nežli otec jeho, v Porýnsku meškající.

Kontingenty nkterých blízkých spojenc, jako byl Konrád Salz-

burský, vykávaly sice píchodu Albrechtova, ale rytístvo štýrské

a rakouské se zaátkem ervence již hojn shromaždovalo kolem

vévody, a Rudolf, nemoha na vlastní vrub zaíti s tažením, roz-

hodným, chtl aspo sebrané vojsko živiti na úet jižní Moravy.

Zajistiv si bok posádkou vloženou do Marcheggu, pekroil tedy

Dyji a jal se loupežn zajíždti až do Brnnská.

Bylo to ovšem pouhé hubení a pálení otevených vesnic,

z nichž se obyvatelstvo valem utíkalo do pevných hradiš a mst.
Jediným velikým, úspchem jmenovali úastníci Istné získání

Mikulova bývalým majitelem msteka toho, Jindichem z Liech-

tenstejna, a kruté vypálení devné pohraniní tvrzky Jaroslavic

na Dyji, v níž zahynulo mnoho rodin zemanských z okolí tak bídn,

že to na dlouho utkvlo i v pamti otrlých žoldné. Pohraniní

škádlení však zneklidovalo Václava II. v Uhrách a vzbuzovalo

obavu, aby tam nebyl vbec odíznut od Cech s vojskem ztenujícím

se, ježto se i vrnost pana Matouše Csáka, pána trenanského,

jehož územím bylo se králi vraceti, jevila velmi pochybnou. Ne-

zbývalo tedy než jednati rychle a bezohledn.

Pes vynaložené úsilí vláda králevice eského v Uhrách

nemla již tolik pdy, aby jediný ddic trnu eského i polského

tu mohl setrvati bez nebezpeí, a vojska poteboval otec k hájení

vlastních zemí. Rozhodl se tedy syna vyvésti vbec z neklidné

zem, kde nebyl na konec zcela jist ani Budínem, tžce nesoucím

dlouhý interdikt, pro pikle stranník neapolských, z nichž zvlášt

Ladislav, syn bývalého rychtáe Wernera, se zdál nebezpeným.
Ale odjezd mladého panovníka neml býti naprosto resignací na
dstojnost královskou a práva, která si piítal. Korunovaní
insignie, koruna, me a šat sv. Štpána, byly Uhrm zvlášt

^) Že acht proti Václavovi vyslovený se vskutku i na ddice jeho

vztahoval, vysvítá jasn z listiny mírové z roku 1305, kde se výslovn
zmiují ,,regales sentencie velbanna, que eius se extendebant ad heredes".
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posvátnou zárukou pravého panství nad zemí. Kdo je ml v moci,

ml v oích národu pednost ped každým druhým nápadníkem,

byl jaksi v ochran jejich mystické síly. Dávaje se s vojskem na

zptný pochod do Cech, vzal tedy Václav II. s sebou nejen syna,

nýbrž také korunu i ostatní klenoty a také živá rukojmí. Hlouek
velmož, kteí se sice do Budína byli dostavili, ale v jejichž vrnost

král neml valné dvry, byl jím lstiv zadržen a odvádn do Cech.i)

Václav hledal v nich asi záruky, aby jejich rody nepešly do

tábora protivného, a chtje se tak dokonale zajistiti i Budínem,

sadil tam nové konšely s jakýmsi Petrmanem jakožto rychtáem,

odvádje i odtud nemalý poet nespolehlivých patrici do zajetí.

Správa zem za unikajícího mladého krále pak zstala jeho plno-

mocnému kapitánu, Ivanovi z Gysinku, který s bratrem Jindichem

setrval dále nejmocnjší oporou strany eské. Upraviv tak vci
uherské, bral se Václav zrychlenými pochody nazpt do Cech a

dospl tam šastn, aniž by si byl vévoda Rudolf troufal na hranicích

morav-sko-rakouských cestu jeho zkížiti. Syn Albrechtv nechtl

se vydávati nebezpeí bitvy díve, než otec pišel, a couvl tedy

vas z Moravy zpt na pdu rakouskou, nepokusiv se ani valn,

aby vracející se vojsko eské obtžoval.

Pes to byl ná\Tat králv ze zem uherské zejm neslavný.

Annalista svtelský vytýká výslovn, že lidu a koní na tažení

mnoho pohynulo, a ti, co zbyh, pišli hrozn schvácení. Po-

mýšlel-li Václav II. opravdu na ochromení uherských nepátel

díve, než jim bude možno pomáhati Habsburkm, nedosáhl

úelu toho nikterak, nebo za ustupujícím jeho vojskem pnila

se naopak širá zem uherská jako znekhdnné moe, z nhož již

jen jako ostrvky nla tu a tam msta osazená eskými posádkami

a hrady neetných stranník jeho syna. Zvst o odvezení klenot

sv. Štpána a odvleení elných pán i mšan šla zemí uherskou

jako horká vlna, obracející kvapem vše na prospch strany

neapolské.

I prostý lid se prý hrozil nad tím, že král eský jako zlodj

odnesl ze zem svaté památky ,,záruku národního štstí" a ,,sláTu

i est zesmutnlého království", jak patheticky psal nový biskup

^) Zprávu o šlechtickýcli rukojmich pináší urit Cont. Weichardi

de Polhaim 817 a potvrzuje ji provolání Albrechtovo k magnátm uherským

ze srpna 1304 (Reg. II. nr. 2010).
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ostihomský, a po vší zemi se šíilo volání, že obecnou povinností

jest, zpt z Cech jich vydobýt. S kazatelen hlásali to knzi a arci-

biskup kalocský prý dokonce prohlašoval, že úast na válce proti

svatoki"ádežnýni Cechm pinese duším bojovník stejné výhody

jako tažení do svaté zem. Se všech ástí íše se zaínaly tedy sbíhati

houfy ke korouhvím Karla Roberta, rozvinutým v západních

Uhrách, a na konec tu nalézáme i vtšinu bývalých elných stou-

penc Václavových.

Bylo zjevné, že moc Pemyslovc v Uhrách opravdu se bortí a

uhasíná neodvratn, ptáme-li se však pro konec ten byl tak rychlý,

neuspokojí nás zajisté odpov historik tvrdících, že panství

eské v Uhrách padlo pedevším proto, že jeho nmecký ráz a

sklony se stetly s národním sebevdomím magnátstva.^) Nebo
opravdu v pramenech souvkých nenalézáme ani stopy takového

hlubšílio protikladu a stejn v nich není slechu o jakémkoliv

germanisaním usilování eské moci v Uhrách. Pemyslovci se

v zemi neudrželi prost proto, že nalezli píliš silné nepátele

zevní s papežem a larálem ímským v ele a že v rozvíeném,

vrolomstvím otráveném ovzduší uherském každý pokus o vládu

byl smlou sázkou, pi níž prohra byla pravdpodobnjší zisku.

Moc Václavova byla zajisté s to, aby velikými náklady a úsilím

ponkud upravila rozhárané pomry polské a uvedla je do lepšího

ádu ; že vzala na sebe v téže dob a vlastn bez oddechu i v Uhrách

úkol podobný a to úkol podstatn ješt ztížený nepátelstvím

tak mocných soupe, šlo nad její síly.

Ustupuje z Uher, král Václav neml ovšem asu hloubati

o tom a ohlížeti se zpt do zem, kde se takka za patami jeho

vojska odpadlictví rodilo a kde se již i Matouš Trenanský, tolika

milostmi vyznamenávaný, chystal do tábora Karla Roberta.

Králi eskému šlo o obranu zemí otcovských. Oplativ nkohka
nájezdy z Moravy do pohraniních kraj rakouských ervencovou

návštvu Rudolfovu, vrátil se v polovici srpna^ do Prahy, aby

tu vykával hlavního útoku Albrechtova. Než útok ten se vskutku

pozdržel až do podzimu, zajisté k radosti Václavov aknespo-

^) Tvrzení to rozvinuje pedevším Grábner 1. c. 132.

*) Datum to vysvítá z kroniky zbraslavské a z ostatní souvislosti

událostí. Domnlá listina pražského biskupa Jana z 15. srpna, které se

dovolává Dudík (Djiny Moravy VII. 211), jest vskutku jen autorem for-

muláe pestrojená listina biskupa Tobiáše o patnácte let starší.
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kojenost i vévody rakouského, který se zjevnou netrplivostí oeká-
val píchodu otcova a vojska íšského, aby spolu s ním a s Uhry
obnovil vpád do zemí soupeových.

Hlavní píina prtahu tkvla, jak jsme již vidli, pede-
vším ve vleklém prbhu úsilí Albrechtova o sehnání mocného

vojska v íši. ímský králvdl dobe, že Cechy jsou, jak kroniká
frstenfeldský tehdy napsal, ,,kraj svízelný a ode dávna nedobytný",

o jehož pokoení prý bylo samému Otovi Velikému plných trnácte

let bojovati. Proto chtl míti voj vskutku znamenitý, který by
byl s to, aby na ráz zlomil odpor, ale snahou tou se jen ješt

více odsouval zaátek tažení, chystaného pvodn asi na letní

msíce.

Tak se na píklad teprve 25. ervence podailo Albrechtovi

získati pevnou smlouvou pomoci nejneklidnjšího váleníka

švábského, hrabte Eberharda Virtemberského, s nímž se sám
teprve nedávno byl smíil a jehož si patrn nikterak nechtl zsta-

viti v zádech. Hrab se uvolil k tažení do Cech, ale jen za žold

2000 hiven, v nmž mu král byl nucen zastavili nkterá zboží

íšská a dležité vojtství klášterní. Tím však byly patrn pípravy

ve Švábsku a v Porýnskukonen pece dovršeny a v prvních dnech

srpna spatujeme Albrechta v Norimberce ve stedu sbírajících se

houf válených, an výmluvným manifestem, vyzývá magnáty

uherské, aby co nejsilnji podporovali mladého Karla Roberta pi
,,srážení roh odbojné vyzývavosti krále eského", a slibuje, že

co nejdíve vytrhne s vojskem íšským do pole, aby se s nimi spojil

na moravských hranicích k spolenému útoku na zem protivní-

kovy.i)

Než vskutku i tento pobyt králv v bohatém mst íš-

ském se valn prodjioužil a to nejspíše nesnadným jednáním

s vévody bavorskými. Jak falckrabí Rudolf, tak jeho dolnobavorský

bratránek Ota byli sice králem již ped tím získáni, ale nemínili

trpti hrozícího zpustošení svých zemí, jakmile zvdli, že Albrecht,

nehodlaje vtrhnouti do Cech pímo ze západu, nýbrž z jihu spolen
se svým synem, uril nkterým svým jihonmeckým spojencm

Linec za místo váleného srazu a chtl se tam sám bráti se vším

^) Manifest jest jist authentický, ale na místo Neuburgu starších

tisk dlužno položiti Norimberk, ímž jakákoliv nesrovnalost mizí (viz

Winkelmann, Acta imp. inedita nr. 219).
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svým lidem z Norimberka zemi bavorskou. Zejména vévoda Ota

bránil se tomu, znaje dobe, jak hrozné škody pinášel prchod

rot tak etných, a pipustil teprve po delším jednání za slib zvláštní

odmny, že se vojsko Albrechtovo, cestou nové a nové tlupy

pibírajíc, smlo ubírati podél Dunaje do Rakous. A bavorští

letopisci neopomenuli zaznamenati, že tažení to bylo vskutku

znamenáno hotovými spoustami kraje, kterým šlo, až se za n
lid domácí krut mstil na menších etách, za hlavním vojem se

trousících.

Tak se stalo, že polovice msíce záí již minula, když

sbory íšské se v Horních Rakousích k útoku na Cechy teprve

adily a pes Cáhlov k hranicím braly. A proto také o pedchozím

spojení s rakouským a uherským vojskem na hranicích m-orav-

ských již nebylo ei. Zima nutila postupovati co nejrychleji

a král Albrecht posunul spojení obojího vojska radji do jižních

Cech, k Budjovicm, hlavn také proto, že jeho syn, vévoda

Rudolf, byl zatím, ne\^kávaje píchodu otcova, již vstoupil

znova na vlastní vrub na pdu moravskou.

Vévodu piml k tomu pedevším zetel na spojence uherské,

kteí hned po ústupu Václavov se zaali valem sbírati kolem

Prešpurka. Sám král Karel Robert, podle rakouských zpráv ješt

,,pouhý nžounký hošíek", tam pišel v polovici srpna, maje

s sebou sedm duchovních knížat uherských, vedených arcibisku-

pem Michalem Ostihomským, a rostoucí družinu magnát svt-

ských. Povst, že tažení pjde do bohatých kraj eských",

lákala ješt více nežli hlásání kíže do jeho tábora koistníky se

všech kout zem a vedle vlastních Uhr hemžili se tu staí stou-

penci rodu Anjou z Charvátska, Srbové z Bosny a Rašky, Sekelové

a Valaši ze Sedmihrad, jež pivádl vojvoda Ladislav, a nejvíce

pozornosti budili ovšem divocí Kumáni ze Zátiší a Banátu, které

pivádli ve velikém potu magister Ugrin syn Pousv z rodu

Csák a magister Leukas syn Vavincv. Hrza šla s tmito po-

hanskými koovníky, o nichž až v Bavoích se vypravovalo, že

pojídají nasolené ruky malých dtí, a kteí s dábelskou rozkoší

se chystali na výpravu jako na veliký lov lidí pro otrocké trhy

východní. Žádná páska kulturní je nepoutala k spoleenstvu kie-

sanskému ; mli ve stanech svých pohanské vštce a šamany a

nikde nešetili kostel. Než i kesanští Madai byli hrozní hosté,

zachovávajíce podle EUcnharda Strassburského vtšinou ješt
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dlouhé vlasy v copy spletené, divoký vous a pvodní útonost leh-

kýcli jezdc, kterým žádný brod nebyl dosti hluboký a kteí
mizeli tak rychle, jako se byli objevili.

Samému Rudolfovi Rakouskému a jeho rytíské družin
bylo nevolno pi pohledu na rostoucí houfy spojenc, kterýni

záhy nedostailo plenní západouherských statk pán z Gys-

sinku a kteí s netrphvostí tlaili na to, aby se s jízdou do Cech

již zaalo. Nejsouce zvyklí zimnímu tažení a potebujíce hojné

píce pro své kostvo, Uhi nemínili déle se vázati váleným spole-

enstvem nežli do sv. Michala na konci záí, a byla nadto i obava,

že shromáždni píliš dlouho na samj-ch hranicích, nebudou vbsc
rozhšovati mezi zemí nepátelskou a spojeneckým krajem ra-

kouským.

Proto s nimi uzavel vévoda o sv. Bartolomji (24. srpna)

v Prešpurce podrobnou smlouvu, nám ovšem jen z ásti zacho-

vanou v pvodním znní, o níž však i kronikái štýrští a rakouští

dávají dobré zprávy. Bylo tu smluveno, že ani ta ani ona strana

neuzave s Cechy míru zvláštního, dokud nebudou vráceny klenoty

sv. Štpána; podrobn byl stanoven i ád pochod a táboení,

jakož i dlení koisti spolen získané, aby nedošlo k tenicím.

Otázkou nejtžší pi tom byl lup otrok a pohanství Kumán.
Znlo to vskutku tém jako posmch kižáckým heslm, jimiž

boj vedený králem a papežem ímským protiechm byl pizdoben,

když vévoda Rudolf spolu s panem Menhartem z Ortenberka, Jin-

dichem hrabtem ze Schaunberka, Oldichem hrabtem z Heun-

burka a rakouským maršálkem Hemanem z Landenberka vydávali

uherským divochmn hotový revers, kterým se jim dovolovalo na

míst žoldu^) páliti vsi, odvádti kesany do otroctví a zacho-

vávati na tažení pohanské povry i obti; jen se to nemlo díti

hned na rakouské pd, nýbrž teprve až v zemcích eských.

A tak se vyrojilo koncem srpna vojsko rakouské spolu s Uhry

podél Moravy k ústí Dyje, aby odtud po jižních krajích morav-

ských táhlo smrem ke Znojmu, I Matouš Trenanský se k nim

posléze pidal^) a ubohý kraj pocítil všecku tíhu hrozné metly

barbarského válení, obmezujícího se ovšem skoro veskrze na ple-

^) ,,Loco salarii" praví vj^slovn letopisec svtelský.

*) Dosvduje to listina Karla Roberta otištná u Fejéra Vlil. 1

Nr. 146.
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není bezbranného venkova. Nebo eské vojsko polní nebránilo

vbec hranic moravských; jen pevná místa, na nž se rakouské

a uherské vojsko neodvažovalo, poskytovala zde obyvatelstvu

útulku. Až na Rýn a do Durynska zaiétaly pak povsti o hrozném

ádní uherské chásky v jižní Morav, jakého tu nebylo pamt-

níka od strašného vpádu kmnánského roku 1253. Soustavné pálení

a pobíjení obyvatelstva bez rozdílu vku nebylo vcí nejhorší.

Vypravovalo se o hrozných blasfemiích pohan v chrámech božích,

spálených i s lidmi, již se do nich byli utekli, o tom, jak dábel-

ským muením Uhi vynucovali prozrazení ukrytých poklad.

Celá stáda ubožák k otroctví urených prý honili s sebou,

nepovolným dokonce i provazy skrze dlan pevlékajíce a

dti ke koským ohonm pivazujíce.

Byly to vci i otrlému stedovku hrozné, ale že nešlo

o pouhé pomluvy, dosvduje sám král uherský Karel Robert, který

ješt po letech odmoval s odpornou upímností své vrné vý-

sluhami za udatnosti na Morav vykonané tehdy „plenním, pá-

lením a niením, jak toho žádal píkaz pomsty", a také z kroniky

štýrské se dovídáme, jak pernou práci ml vévoda Rudolf neustále

s urovnáváním srážek, hrozících mezi jeho pány a uherskými spo-

jenci proto, že Kumáni a Uhi, postupujíce podél kivolakého toku

Dyje, vskutku zajíždli za plenem i na rakouská zboží a tam

podobn si vedli.

Vévoda byl by spory ty nejradji rozešil rychlejším po-

stupem do vnitra nepátelské zem, ale byl nucen ekati, až se

otec s íšským vojskem piblíží a to se protahovalo tak, že v Ra-

kousích se mluvilo již vbec o odvolání íšské výpravy a teprve

na samém konci msíce záí pišla konen zpráva, že Albrecht

stanul na eské pd.
V budjovické kotlin ml se král spojiti s vojskem synovým

a uherským, ale Rudolf mu netáhl vstíc pímo z Moravy, nýbrž

zaboil nejprve zpt na pdu rakouskou a tam se položil polem

mezi Cmuntem a Vítorazí, a jeho vlastní kraj pi tom Uhry velmi

trpl. Píina tohoto obcházení kratší cesty tkvla asi v silném

zasekání eských hranic zemských mezi Hradcem Jindichovým,

Strm.ilovem a Landštejnem, kde mocní Vítkovci vládli zbytku

hvozdu pomezního a nemli se k tomu, aby znova zradili svého

krále.
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Vidli jsme nahoe, jak odboj Vítkovc a jejich spojení s Ru-

dolfem 1. podstatn pisplo k pádu Otakarovu a jak lenové

téhož rodu, pro zajetí pana Závise se bouíce, také mladého Václava

kdysi vážn ohrozili. Podle kroniky mnicha fiirstenfeldského

doufal prý i roku 1304 Albrecht, že pokoí Václava podobn, jako

se to podailo jeho otci, ,,suffragantibus sibi perfidissimis sup-

panis", maje za to, že, jakmile s mocí svou k echám pirazí, ne-

spokojení magnáti eští proti králi se vzbouí. Ale hned chování

Vítkovc ukázalo správnost politiky Václavovy vi nejmocnjším

rodm zemským, kterou mladý král uml k sob poutati zejm.éna

jihoeské pány, jako byli Oldich z Hradce, Jindich z Rožmberka

nebo Smil z Nových Hrad. Velmožové mu zstali vesms vrni

a vévoda rakouský, netroufaje si udeiti na Hradec a vyhnuv se

až k Cmuntu, vidl, že m.u bude i s této strany raziti si cestu do

Cech násilím po podružné stezce zemské, vedoucí pes zboží novo-

hradské.

Postavení Rudolfovo nebylo tehdy i jinak valn píjemné.

Dovolávajíce se svého závazku, platného jen do konce záí, ulierští

jezdci se již nechtli vbec pokoušeti o proniknutí do ech vlast-

ních. Byli obtíženi koistí m.oravskou a ch\^stali se prost odvléci

naloupená stáda a tisíce schytauj^h otrok pes Rakousy do

domoviny. Marn s nimi jednal vévoda, ukazuje patrn na to, že

jeho otec již vskutku v echách stojí, pekroiv šumavské kopce

a proniknuv s vehkým vojskem podél Vltavy do roviny. Teprve

když Albrecht sám, jsa znepokojen prodléváním synovým, zajel

s malým prvodem od Budjovic až do ležení u Cmuntu, podailo

se mu pemluviti Karla Roberta a vtšinu vojska jeho k pro-

dloužení smJouvy a dalšímu tažení do ech. Ale ást kumánských

jezdc neposlechla ani svého krále, v noci opustila s nkohka

tisíci zajatých ležení a hnala se napí zemí rakouskou zpt do

Uher, což vzbudilo v rakouském vojšt zase takový neklid a obavy

ped dalším plenním divoch tch, že Albrechtovi nezbylo, než,

aby za nimi vyslal jízdní etu, která je dohnala, z veliké ásti pohu-

bila a zajatce x^y^prostila. První vtší úspch v poli, annalisty ra-

kouskýma do nebe \ynášený, byl tedy vybojován vlastn proti

spojencm a byl již zaátek íjna, když konen vojsko rakouské

se zbytkem Uhr, spálivši podhradí novohradské, ale hradu sa-

mého nedobyvši, splynulo s íšským vojskem v rovin u Bud-
jovic.
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Tehdy se teprve poalo tedy vlastní tažení, které mlo zlo-

miti moc Pemyslovc,!) a obvyklé strategii doby by byl nejlépe

odpovídal útok nebo pravidelné obléhání nkterých dležitých

míst v zemi k nabytí záruky a opory pro možný boj let píštích.

Všichni kronikái souvcí v^iiýkají jaksi s podivením, že král Al-

brecht nedobyl a ani neobléhal žádného tvrdšího hradu nebo

msta v echách,^) nkteí z nich to však zcela pípadn vysvt-

lují jednak pokroilou dobou roní a hlavn snahou královou

sil svých netíštiti a nezeslabiti pro chystanou velikou srážku.

Albrecht sázel mnoho na jedinou kartu veliké bitvy, jež mu
mla pinésti úspch podobný, jako Rudolfovi bitva na Moravském

poli nebo jemu samému vítzství u Gollheimu. Spoléhal se na

osvdenou cenu svých Šváb a Porýnc i na poetnou pevahu

uherské jízdy. Což bylo dobytí nkterých hrad a mst proti takové-

vému úspchu, který by vyvrátil panství Pemyslovc tak, jako

bitva u Beneventa vyvrátila panství posledních Stauf v Nea-

polsku? A ostatn byl si Albrecht snad i vdom toho, že finanní

pomry mu sotva dovolí v roce píštím opakovati tažení stejn

nákladné, tak že v odvážné he jen rychlý úspch se mu jevil

skuten cenným. Proto byl od poátku rozhodnut nedopustiti

tíštní sil a stál na tom, aby vojsko jeho spolen s Uhry a ra-

kouským kontingentem psobilo v Cechách jediným mocným
pívalem. Šlo však o to, zda se Václav II. dá pohnouti k veliké

polní bitv.

Že se s tím v táboe Albrechtov na poátku pevn poítalo,

ukazuje zajímavý list falckrabího Rudolfa, psaný v záí za po-

1) Bachman, Geschichte Bohmens I. 707 vc vyliuje tak, jako by
byl Albrecht vykával v echách déle sedmi nedl, nabízeje bitvu Václavovi,

a podobn si pod dojmem nepesných zmínek kronikáských prbh války

pedstavovali i jiní djepisci. Vskutku však pobyt Albrechtv v echách
od vstupu pes Šumavu až k ústupu na Jihlavu nebyl delší pti nedl a vlastni

pochod od Budjovic k Hoe Kutné trval sotva ti týdny.

2) V listinách uherských (Cod. dipl. Andeg. I. nr. 178, 192) mluví se

ovšem o dobytí a spálení etných ,,munitiones et castra" a jakýsi magister

Pavel bére odmnu za to, že pi obléhání hradu ,,Lean" mu nkolik zub
vyraziU; šlo tu však patrn jen o devné tvrzky vládycké a ostatní pra-

meny, zejména Eberhard ezenský, letopisci rakouští i Matyáš Neuen-

burský vytýkají vesms souhlasn, že Albrecht ,,nullam civitatem aut

castrum opugnare volebat".
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stupu na Budjovice^), ale poet zklamal. Vrátiv se v srpnu 1304

do Cech, Václav II. nebyl, hled k velikým pípravám protivní-

kovým, v postavení zcela výhodném. Cspchu podstatného, jak

jsme vidli, v Uhrách nenabyl, spíše rozjitil zemi, a vojsko jeho

bylo zle decimováno. A nadto picházely i z Polska zprávy nemilé

o událostech, které znemožovaly užití posádek tam položených

a pomoci knížat piastovských k obran Cech. Vladislav Lokýtek

objevil se zase v zemi a zaal ohrožovati panství eské.

Dobrodružný kníže, který od roku 1300 jedl hoký chléb

vyhnanst\á a býval asem až v takové bíd, že byl nucen man-
želku svou, Jadvigu, nechávati kdesi v ústraní pod ochranou od-

daného mšana z Radziejova, nabyl nových nadjí od té chvíle,

co Bonifác VIII. zaal králi eskému upírati právo královské

v Polsku. Tehdy, zdá se, pichvátal sám do Ríma^) pipomínati

své nároky a stal se pirozeným spojencem Karla Roberta. Neúspch
eského tažení do Uher a vzrušení, nastalé po odvezeni klenot

korunovaních, umožnilo mu, že se s hrstkou uherských námezd-

ník, kterou mu prý posk^iil bývalý palatin Amadeus, z Uher

vkradl do Halie a zmocnil msta Vishce na Nid, velmi výhod-

ného pro ohrožování eského panství jak v Sandomsku, tak

v Kujavách. Vpád jeho stal se jist po pedchozí dohod s polskými

stoupenci, zejména s bratrem Ziemovitem Dobínským; u nhož
již v ervenci 1304 spatujeme Jaška, písae Lokýtkova, a který

se patrn postavil nyní zjevn proti eskému panství v dohiím

Povislí.

Jak mnoho jiných pomocník se tehdy k Vladislavovi

pihlásilo, ovšem nevíme, lze však míti za to, že mnohý nespo-

kojenec s tvrdou vládou eských hejtman pipjal své nadje

k vracejícímu se neúnavnému nápadníkovi a že tedy z polských

držav Václav II. sotva mohl ekati pomoci. Nejspíš ješt od svého

vratislavského svence Boleslava, ale i v samém Slezsku bylo

poítati s nepátelst\'ím Jindicha Hlohovského, který, jak se

zdá, s Habsburky vešel v jednání.

A stejn málo vydatná se jevila pomoc, kterou bylo možno

získati za peníze v Nmecku. Dotkli jsme se již toho jak úspšn

1) Reg. II. nr. 2012.

•) Ze byl vskutku v ím, nedosvduje jen pozdní zpráva Dlugošova,

nýbrž také ruská kronika hypatievská k roku 130-5 (Polnoje sobranie russkich

Ijetopisej II. 227).
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íšský acht a vliv Albrechtv tam psobily proti eském verbo-

vání. Tebaže Heman Braniborský za doby nepítomnosti Václa-

vovy v Uhrách jeho jménem jednal dále s nkterými knížaty

dolnonmeckými/) a z Cech podle ezenského kronikáe Eber-

harda na žoldnée do Nmec pes 200 tisíc hiven bylo posláno,

lze pece viti Otakarovi Štýrskému, že z ohledu na habsburskou

moc a na íšskou klatbu nikdo z elnjších kondottier nmeckých,
vyjma Ruprechta Nasavského, si netroufal pivádti branné

mužstvo do služeb eských.

Nemaje tak dostatek cizích „hostí" válených, Václav II.

byl nucen poítati hlavn s hotovostí domácí, již bylo ovšem

k vlastní obran zem jist možno sehnati v znaném potu.

Nebo prameny eské ukazují, jak upímné bylo v zemi rozilení

nad tvrdými požadavky Albrechtovými a zvlášt nad tím, že prý

nežádá jen Kutné Hory, nýbrž i ,,nejlepší ti msta v zemi".

Rychle oživly vzpomínky na to, že se to syn zhoubce Otakarova

chystá na Cechy, a zjednávaly obranným snahám Václavovým

valnou oporu. Ale vc mla i povážlivé stránky.

Prostá výzva zemanská hodila se vlastn jen k hájení pev-

ných míst a tábor, proti slavnému rytístvu Albrechtovu bylo

ji tžko vésti. Vtší odbornou cenu válenou mly ovšem dru-

žiny velmož, klání rytískému zvyklé a dobe vyzbrojené, ale

bylo možno jim ve všem dvovati? Václav II. opíral se v míru

tolik o cizí živly a obával se prý— aspo tak tvrdí kronika štýrská

— že nejeden ech jej tajn nenávidí. Mnozí z velmož
jako hned Vítkovci, se sice osvdovali vrni, než vidU jsme

v pedchozích kapitolách, jak napjatý byl v podstat pomr
mezi dynastií a pan^vem v Cechách, a první vážnjší neúspch
králv v poli mohl snadno probuditi sotva ulíUdnné žádostivosti.

A srazil-li Václav bojovné družiny svýchpánpedasn v hromadu,
byl vbec jist, že je udrží v jednot a naprosté vrnosti, jak žádala

rozhodná bitva? Stín vzpomínky na krvavé pole Moravské tkvl
jist v duši králov, když vidl, jak Albrecht své síly sousteduje

k jedné rozhodné rán. O zrad se tehdy vbec tolik mluvilo v Ce-

chách. Dalimil tvrdí výslovn, že Nmci z eských mst krále

ímského tajn do zem zvali, ba v radVáclavov prý byli cizinci.

*) O jednání s Otou Brunávicko-Lnebursk3>m svdí listina vévodova
z 24. srpna 130i; Reg. 11. nr. 2008.
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O nichž bylo podezení, že ,,což ses nimi král uradieše, to Albrecht

ihned vzvdieše". V povídakách tch se zrcadlily ovšem jen

rostoucí národní protivy i nechuti mezi eským zemanstvem

a nmeckým patriciátem a byly to patrn pomluvy stejn ne-

doložené, jako výslovné tvrzení Otakarovo, že naopak mezi pány

eskými bylo nkolik, kteí ,,waern geheime und gereht von Rom
dem kunig Albrecht" ; ale všechno to jest tak význané pro po-

hnutou náladu doby a vbec pro pom.ry eské na poátku 1 i. vku.

Proto rozhodl se Václav II. k prosté obran. Tebas to vrhalo

stín zbablosti na jméno jeho, nechtl sázeti vše na rozhodnou

srážku v poli, jako uinil otec. I rozdlil vojsko své znanou mrou
po dležitých hradech a mstech, která dobe opatil, a hlavní

jádro vybraných námezdník^) položil pod vedením Hemana
a Oty Braniborského k Nymburku, odkud bylo patrn možno
stejn v as pispti na pomoc i Praze i Hoe Kutné, dvojímu

ohnisku Ivrálovské moci v Cechách. Výzva panská byla zatím

ponechána v jednotlivých krajích, stojíc pipravena na rychlé

svolání, kdyby se snad jevil pechod k útoku výhodnjhn.

Vykávavé a obranné vedení války mlo ovšem tžké stíny.

Bylo nutno, podobni jako se již stalo v jižní Morav, dáti veliké

ásti zem eské bez odporu v plen koistníkm uherským i n-
m-eckým. Družiny baron, na nž opat zbraslavský zlý náek
vedl, vykávajíce povelu královského zahnízdily se po bohatých

zbožích klášterních nebo kostelních a vyjídaly je he, nežli sám

nepítel, plny radosti nad tím, že mohou trochu sehnouti hebínek

duchovním pánimi, kterých ruka králova dotud byla tak pehv
hájila. A tak se prý dala pes ti nedle tém. všude, i kam vojsko

nepátelské nedošlo, neslýchaná zlodjstva, zatím co král podle

slov kronikáových ,,jen opatrné vykával, až by zvdl dokonale,

jaká jest síla vojenská krále ímského a jak poetná."

Práv pokroilost roku umožovala tuto passivní strategii,

nebo v msíci íjnu bylo možno nadíti se, že blížící se zima vypudí

nepítele rychle ze zem. Z trpkých úsmšk kroniká pejících

Albrechtovi o bídné zbablosti eské, pro kterou prý Václav

nepijal nkolikrát nabízené bitvy, lze vskutku tušiti hnv, který

se zmocoval krále ímského, když to poznával, ale ke zmn

^) Kroniká mluví o pti tisících tžkoodnc, což však jest patrn
íslo valn iipílišcné.
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váleného postupu bylo již pozd. Nemla-li veškera námaha
a hrozný náklad zstati nadarmo, bylo teba aspo dobýti, ne

snad nkolika mst menších, nýbrž místa, jehož ztráta byla protiv-

in'kovi smrtelnou ranou. Praha byla píliš pevná, proto zbývala

Kutná Hora, stíbrné srdce království.

Vskutku vidíme, že Albrecht, spojiv se se synem, neudeil

na Budjovice ani na kterékoliv msto jiné v jižních ástech zem,
nýbrž že po nkterém prodlení a v^^zývání k bitv se dal náhle

jihovýchodními kraji eskými pímo proti Hoe, a nenalézaje

cestou vážnjšího odporu, pirazil ped ni 18. íjna.

Nadje na rychlý úspch nebyla tu vskutku "\^louena.

Msto, které vyrostlo v prbhu posledního desítiletí na samých
jamách rudných, bylo ješt zcela nehotové. Tebas že Václav II.

v horním právu tamním konšelm kladl na srdce, aby dbali co

nejsnažnji o ,,rychlé rozmnožení msta a jeho ozdobení budovami",

byl to vlastn teprve nepravidelný shluk polovesnických osad

a skupina dom postavených na rychlo a vtšinou ze deva; ná-

kladnjší stavby byly tu ješt vzácností a msto bylo jen ledabyle

opevnno náhozem a hradbami z kolu sbitými a vrbovím opletenými.

Vážnému útoku osada podobná spíše táboru vysthovalou nežli

m.stu skutenému, mohla sotva odolati a zvlášt pochybné bylo,

jak se zachová pestrá spolenost hutník, vtšinou nmeckých,
pišlých sem z nejrznjších konin svta. Podle nkterých zpráv

poítal prý Albrecht hlavn s tím, že nmetí mšané mu bez

boje brány otevrou, a sám král Václav prý se toho obával, ,,aby

nkterým z nich uši nevisely spíše na stranu krále ímského".

Ale horníci byli patrn pamtlivi výsad a obtavé pée, jíž se práv
jim od Václava dostávalo, a odolali svodm zrady tím spíše, že

král eský neopominul do msta vložiti spolehlivou posádku.

Albrecht tedy, jehož vojsko se položilo táborem v údolí

malešovského potoka, usadiv se sám v kláštee sedleckém, byl

tjm hluboce zklamán. V jeho vojsku ádila nadto úplavice, kterou

souvké povsti, patrn však neprávem, piítaly vod potoka

hornickými struskami otráveného ; blížící se zima odala kom
píci a Uhíi tlaili zno\ai na návrat. Bylo sice možno pokusiti se

o rychlé zteení slabých hradeb a Albrecht chtl hned nazítí po

svém píchodu uchystati obecný útok na msto, ale narazil i v tom
na odpor svých spojenc.

5 US ta, Dv knihy eských déjin I. 27
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Nkteí kronikái Albrechtovi pízniví, stojíce patrn pod

dojmem pozdjšího postupu obou pán, vinili Otu Bavorského

a Eberharda Virtemberského, že znemožnili útok ze lstivé

zrádnosti a ukazujíce k tomu, že by vedl k hroznému pohubení

nmeckých krajan v mst uherskou rotou. Než to byly jist

jen nezaruené zkazky, jaké vznikají po každém nezdaeném

tažení, a píiny, pro vojsko Albrechtovo se zdráhalo útoiti na

Horu, byly asi mén humaního dvodu. Mužstvo bylo patrn

uštváno-, znechuceno bezvj^sledným bojem a plno obavy, že po

možném odražení útoku bude následovati protiútok eských sil,

na blízku postavených. Msto sevíti se všech stran nebylo možno

a síla obležené posádky ukazovala se hned druhého dne výpadem,

který vedl k zajetí nkterých roztoulaných koistník, v mst
pak umuených a s hradeb sházených. Proto nedošlo vbec k útoku

na msto^) a postavení Albrechtovo se stalo zejm kritickým,

když se po tídenním neinném ležení ped Horou rozneslo, že

král eský sem táhne od Prahy s vojskem znané síly.

Václav II. vykával vskutku patrn jen tak dlouho, dokud

o vlastním zámru Albrechtov nemohlo býti pochybnosti. Pak

ale nemínil dále trpn pihlížeti ádní nepátelskému a zejména

nehodlal dopustiti obléhání a možné zteení drahé Hory Kutné.

Kronika štjhrská, která má o tomto tažení Albrechtov vbec

zprávy velmi dobré a patrn z úst kteréhosi úastníka války,

líí, jak v téže chvíli, co se král ímský k Hoe píiblížil, z Prahy

na všecky strany se rozletli poslové, svolati do ty dn ke Kolínu

nad Labem zemskou hotovost pán i mst, K rychlému roz-

hodnutí tomu Václava II. prý pivedla zejména energická výzva

pana Jindicha z Lipé,^} který radu královskou strhl k útonému

odhodlání a zdá se opravdu, že to byla chvíle, kdy pán ten, který

v následujících letech tak hluboko vryl jméno své do djin doby,

po prvé na se obrátil obecnou pozornost.

1) Také Eberhard ezenský potvrzuje výslovn, že Albrecht odtrhl

odHory ,,nulla impugnatione ibi facta." Kroniká ten poznamenal ostatn,

rovnž jako Petr Zbraslavský, povst o otrávení vody horníky.

') Užívám tohoto znní a nikoliv z ,,Lipého", kteréž se rozšíilo

teprv-e v 15. ^•ku. Starší doba užívala tvaru Lipá podobn jako Duba.

O Jindichovi není dotud monografie, a by jí nepochybn zasloužil; lánek

H. Brunnerv, Die Herren von Lippa" vydaný v Zeitschríft f. Gesch.

Máhrens XII. v mnohém nepostauje djepisnému významu zajímavé

osobnosti.
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Otakar mluví o nm jakožto o mladém županovi a Jindich

byl tehdy snad vskutku ješt pomrn mlád, a brzy na to již ml
urstající syny. Dotkli jsme se hned nahoe toho, že náležel mezi

podnikavé šlechtice, kteíí hledali štstí dvora Václavova a v jeho

službách, maje nepochybn oporu v mocném strýci, panu Hynkovi

z Dube. Vlastní jmní Jindichovo nebylo ovšem na poátku asi

píliš valné ; s bratrem Ceiíkem ml eskou Lípu a hrad Oj vín

a nemohl se ve smru tom zejména rovnati píbuzným pánm
z Lichtemburka , kterým zvlášt stíbronosné doly na esko-

moravské vysoin dodávaty zcela zvláštního postavení a s nimii

Jindich od poátku míval tsné styky. Život ve spolenosti ta-

kové byl však patrn z míry nákladný a první listiny, v nichž

se s Jindichem z Lipé roku 1296 setkáváme, jsou dlužní úpisy

na rozliné pjky dosti znané, uinné u bohatých patrici

pražských, známých lichvá. Ale Jindich nesloužil králi Václa-

vovi jen dvorsk^^ Vojenské výpravy krále toho do Polska byly,

jak se zdá, pro nkteré pány eské školou vojenské podnika-

vosti; sloužíce tam králi, utvoili si vojenské družiny, s nimiž

pak pozdji tak mocn zasahovali do osud zem eské. Žitav-

ský kroniká Jan z Guben tvrdí výslovn, že Jindich z Lipé se

bil v Polsku pod panem Tasem z Vizmburka, zemským hejtmanem

krakovským., a zmiuje se hned na to o jeho bojovných lennících.i)

Výsluhou, po které Jindich nejvíce toužil, byla pak Žitava a

blízký hrad Ronov. Toto královské zboží, tehdy ješt pímo k e-
chám náležející, kde pedkové Jindichovi se b^di zmohli jakožto

královští kasteláni, bylo Pemyslem IL z rukou jejich vykoupeno

a za Václava II. dlouho državou korunní. Nkdy však po roce

1300 získal je pan Jindich vskutku za dlužný žold v zástavu,

kterou — aspo se tak pozdji v mst tvrdilo — tehdy ovšem

nepodržel píliš dlouho. Byla mu prý roku 1303 odata pro zmí-

nnou již nahoe neurvalost jeho družiny pi turnaji, který Václav II.

byl uspoíádal v Žitav hostimi, jedoucím ke korunovaci jeho

manželky. Ale nemilost královská patrn nemla dlouhého trvání;

když válka roku 1304 žádala zkušených bojovník, nalézáme

1) Guben (SS. RR. Lusat. I. 5) zve lenníky pana z Lipé ,,die

Napticzer und die Tanncvclder" a nevyhnul se ve vypravo^ání svém n-
kterým omylm, když napíklad tvrdí, že pan Tas z Vizmburka, zahynuvší

již na konci roku 1303, s Jindichem z Lipé také bojoval proti Rakušanm.
Jádro vypravování jest však cenné.

27*
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Jindicha z Lipé zase v okolí králov. Nevíme ovšem, zda táhl

s ním do Uher, jako jeho strýc, pan Hjmek zDubé.i) jisté jest však,

že se posunul do popedí ve chvíli, kdy král Albrecht ohrozil

Kutnou Horu.

Jak se to stalo, není ovšem zcela jasno. Podle Dalimila

Jindich, háje Horu spolu s panem Janem z Vartemberka, nepi-
pustil nepítele ani k mstu. Podle kroniky štýrské byl naproti

tomu vdím duchem, který ídil zemskou hotovost, sebranou

u Kolína. Ten i onen úkol se sice snad navzájem zcela nevyluoval,

ježto Hora nebyla nepítelem se všech stran sevena a ani vlastn

obléhána
;
jisto však jest, že tažení to Jindicha uvedlo v obecnou

oblibu a že ,,pro své hrdinstvo ot toho asa s vzmože".

Jak veliké bylo vojsko eské, které se tehdy u Kolína rychle

sebralo a k nmuž Václav II. sám 21. íjna z Prahy pirazil, sice

nevíme, ale na poet bylo jist znané. Eberhard Rezenský praví

dokonce, že tam bylo na deset tisíc tžkých koní a pes 100 tisíc

ostatního lidu, kdežto Otakar Štýrský zmenšuje poet rytísky

odných na 3200, ale i to jest patrn ješt íslo pOiš znané, nebo
podle Matyáše Neuenburského ml Albrecht, když vytáhl s voj-

skem íšským, na 3000 odnc a budil již potem tím hotový úžas.

Rozhodn však tu konen stanuly blízko proti sob znané sbory

a v nejbližších dnech bylo snad pece možno ekati velikou bitvu

polní.

A není pochybnosti, že Albrecht i po ztrátách, které utrpl,

byl odhodlán, nevyhnouti se jí. Ale nezdálo se mu ovšem výhodným
svádti boj pod samou Kutnou Horou, kde silná posádka vý-

padem mohla uškoditi. Proto ustoupil 22. íjna na dv míle od

msta na místo výhodnjší, doufaje, že za sebou potáhne jízdu

eskou a svými Šváby porážku jí pipraví. Chtje zdrazniti

význam okamžiku, pasoval prý tu již asi padesát panoš na ry-

tíe, jak se to dalo tehdy ped mnohou slavnou srážkou. Byla to

patrn poslední nadje, které se chytal, vida s rozhoením, jak

Kutná Hora, cíl jeho touhy, který byl takka v dosahu ruky,

mu pece uniká. Ale opatrnost Václavova zkížila i tentokráte

poet ímského krále.

Ve válené rad Cech, kteí, pirazivše k Hoe, nalezli

ležení nepátelské opuštno, nebylo svornosti. Nkteí prý radili

1) Viz Cod. dipl. Mor. V. nr. 194.
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k útonému stíhání ustupujících Nmc i Uhr, kdežto vtšina,

ukazujíc na vratkost bojovného štstí, mínila, že by král

sám, pouštje se v bitvu rozhodnou, ,,mohl život i krá-

lovství ztratiti". Stín Pemyslv jim tanul patrn ped oima
a zbraslavský kroniká, jenž ovšem nemiloval valn pán eských,

se vysmíval nadto s uštpanou skepsí i opravdovosti tch, kdož

radili k obecnému pronásledování. Byli prý rádi, že nepítel pole

opustil, a se tváili, jakoby toho litovali, že jim uniká píleži-

tost k hrdinství. Než Petr Zbraslavský si tu vedl vskutku asi

nespravedliv k svým krajanm a nechápal dobe situace.Václav II.

dosáhl i bez boje pln svého vlastního cíle; zabránil útoku na
Horu a o ostatní se postarala sama doba roní, pinesši neoe-
kávan veliký chlad. Nebo raný sníh zavál již eskomoravskou
vA^soinu, Uhi se bouili a íšské vojsko, úplavicí zmožené, vy-

povídalo službu. Albrecht se vítzné bitvy nedokal a byl na-

opak v záptí nucen ke kvapnému ústupu, který drobným škád-

lením eských jízdních et se stával stále neutšenjším.

Vojsko nmecké stejn jako uherské pustošilo ovšem dále

kraj , kterým se bralo, a rozzuen}'^ král prý chválil výslovn každého,

kdo echm hodn škodil ,,mit roube und rnit brande". Ale eši
opláceli krvav hloukm záškodník a v zemi se ješt pak dlouho

vzpomínalo, kohk nmeckých pícovník tehdy pobil pan Dtoch
z Hoepníka a jak pan Jindich z Lipc s Janem z Vartemberka

,,vžd3^ o Švábích biesta a škodu jim vehkú iniesta". Drsný hor-

nický kraj, po jehož stíbe Albrecht tolik byl toužil, mstil se živeln

zištným útoníkm tak, že ústup nepátel se podobal stále více

útku, až v den Šimona a Judy, 27. íjna u Buenic blíže Hoepníka
se konen rozdhly jejich houfy nadobro. Uhi. se svým králem

odtud táhli pímo pes Moravu dom, a Albrecht chvátal rovnž
zasnženým Jihlavskem do Rakous. Ztráty jeho šik mrazem tu

byly prý zvlášt citelné a ady rytístva rakouského i íšského

proídly znan, než o Všech svatých vojsko konen stanulo na

rakouské pd a rychle se zaalo rozcházeti.

Tažení tak dlouho pipravované, k nmuž se pojilo tolik

nadje, skonilo se tedy zjevným neúspchem a ze souvkých
kroniká ani ti, kdož nejvíce piáli Albrechtovi a nejhlasitji

se posmívali zbablosti krále eského, nepopeli, že z mocné vý-

pravy se vlastn vracely ubohé trosky ,,cum confusione et casso

labore", aniž bylo dosaženo jakéhokoliv úspchu jiného, než hroz-
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ného zpustošení nkterých kraj eských, o nmž zpráva do-

létla až do daleké Florencie a dala podnt k veršm Dantovým,

kladoucím Albrechtovi za vinu, že jím ,,regno di Praga íia deserte".

Zpráva ta pišla ovšem do toskánské metropole patrn v za-

barvení zvlášt tendenním, plném výsmchu pro nestatenost krále

eského, jenž ani takovým pustošením se nedal pohnouti k polní

bitv, a pod jejím dojmem pedevším veliký básník, srovnávaje

hrdinnou smrt Otakarovu s domnlou zbablostí jeho rozmailého

syna, napsal asi verše, které podnes vrhají tak tžký stín na pa-

mátku Václavovu ; vskutku však Václav II. byl vítzem, který

ovšem dkoval úspch vskutku spíše prozíravé obratnosti než hrdin-

né odvaze, a není pochybnosti, že správnji než geniální Florenan

na vc hledl mnich cisterciáckého kláštera v polské Oliv, když

si zapsal do svého letopisu se zadostiuinním, že nebezpený

útok byl obrácen v nive a nepíátelé Václavovi pokoeni, protože

Bh sám prý stál pí i zbožném králi eském.



v.

Konec Pemyslovc a smrt Albrechtova.

Veliký nábh tedy selhal. My, kteí hledíme na vci tehdejší

pod dojmem blížící se konené katastrofy rodu Pemyslova,

dovedeme si ovšem tžko pedstaviti situaci, do níž rod habs-

burský byl uvržen nezdarem tažení roku 1304 a jeho bezvýsled-

ností. Mladý princ eský byl sice z Uher vytlaen, ale jeho strana

tam pece úpln nezanikla a pi nestálosti pomr uherských

nebyla vláda Karla Roberta ješt nikterak zajištna. V Polsku

Vladislav Lokýtek udržel se sice v nkterých místech, ale jeho

úspchy byly teprve v zaátcích a vlastnímu cíli velikého zápasu,

pokoení ddiné moci krále eského, Albrecht se nepiblížil

tém ani o krok, takže zejména i získání Míšn mizelo stále

v mlhavé dáli a se zjevnou výitkou mohl zapsati klášterník

svtelský do svých letopis, že pro Míše jen zbyten zahynulo

pes ticet tisíc lidských život.

Sklíen pezimoval Albrecht v Rakousích s proídlou družinou

svých vrných Šváb a Elsasan, kteí prý byli vtšinou nemo-

cemi a útrapami tažení tak zdoláni, že se jim nechtlo v zim ani

dom se vraceti, a pohromou nejvtší pro moc habsburskou se nadto

jevilo hrozné bemeno dluh válkou vzrostlých. Bjda veliká

armáda proti echám sebrána s krajním využitím všech dchod,
zastavením etných zboží rodových i íšských a pes to bylo stále

mnoho závazk neuhrazených a nekrytých. Vojsko spojenc

íšských, uniknuvši z Cech, rozešlo se sice bez odklad — íalc-

krabí Rudolf na píklad byl v prosinci již v Mnichov — ale do

Vídn v záptí docházeli nemilí poslové vymáhati zadržené ásti

žoldu a náhradu ztrát utrpných na tažení. A král ímský nemohl,

jak Ebcrhard Rezenský výslovn vytýká, ,,ani knížatm ani ry-
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tím vypláceti slíbené ástky", byl nucen hledati nové zástavy,

záruky i lhty a pi tom mu nezbývalo namnoze, než aby se ote-

ven piznával, že tak iní,
,,ježto hotových penz u nás není".i)

Z toho však vznikaly trpkosti i nemilé spory s neuspokojenými

viteli, z nichž nkteí, jako rázný Eberhard Virtemberský.

neváhali hojiti se otevenými útoky na sousední zboží íšská

i habsburská.

Nejvíce hluku svými požadavky zpsobil tu ovšem Ota

Bavorský. Vévoda, podle kronikáe lovk ,,holohlavý a chytrý,

ale statný bojovník", asi tyicetiletý, byl patrn sám v penžních

nesnázích a nedomáhal se jen zadi-ženého žoldu, nýbrž také slíbené

\^^soké náhrady za tžké škody, které jeho zem na podzim utrpla

prchodem vojsk královských. Annalista bavorského kláštera

osterhofenského i veršovec štýrský vodijí shodn, jak drazn
prosil Albrechta o splátky a jak marn upomínal královy

jistce, žádaje zejména, aby mu bjdo v záruku lepší zastaveno

aspo nkolik mst a hrad v Rakousích. Ve Vídni si tehdy mohli

dobe vzpomenouti, jak zcela podobné jednání a spory se ode-

hrály roku 1277 mezi otcem vévodovým Jindichem a Rudolfem

Habsburským o náhradu za úast na tažení proti Pemyslovi II.

Ale penz nebylo a k cíli nevedly ani osobní schzky ve Welsu

a v Linci, na nichž se chtl kiál ímský smíi-n smluviti s nalé-

hajícím vitelem. Ota, který se s Albrechtem nepohodl také o d-
dictví po nedávno zemelém hrabti z Hirschbergu, hrozil konen
pímo, že si násilím zjedná právo, a dodal slovm svým drazu tím,

že se zbraní v ruce zastoupil Švábm z Rakous dom se vrace-

jícím cestu na hranicích své zem, až byli nuceni probíti se ná-

silím.

Nebyla to tedy nikterak ržová nálada, ve které se Albrecht

zaátkem bezna 1305 bral z Rakous do Norimberka, aby se dal

zase v obvyklou projíždku po jižních Nmcích a k novým pi-

chystal zápasm. Jeho válenický vhlas utrpl nezdarem eským
nepochybn a budova jeho moci jevila vbec povážlivé trhliny.

V Durynsku mladí Wettinci, Fridrich Pokousaný a Dizman, kterým

nepíátelství mezi Pemyslovci a Habsburky vypuklé posílilo

nadji na úspch v boji o otcovské ddictví, tiskh s novou od-

^) Tak vyjaduje se Albrecht doslovn na píklad v zástavní listin

pro pana Fridricha z Hohenecku.
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vahou Erfurt i jiná msta, jež mla sloužiti za oporu královu

postupu do Míšn ; ve Švábsku hrab Eberhard uvádl nepokrytým

nepíátelstvím proti Habsburkm vše ve zmatek a ped nedávném

pokoení kurfirsté duchovní patili se škodolibou radostí na rostoucí

nesnáze královy. Albrecht b^d sice hotov s nezdolnou energií eliti

všem odprcm, ale vdl jist dobe, jak, povážlivá jest sku-

tenost, že množící se nepátelé jeho mohou nalézti oporu a sjedno-

cení ve stínu nepokoené moci eské.

Nebylo ovšem pochyby, že také Václava II. boj stál tžké
obti a zejména byl to naprostý klam, když se v sousedství ješt

stále mluvilo o jeho nezmrném bohatství. Nebo ani Václav II.

roku 1304 nebral již z plna, a ruka jeho se dotýkala rovnž po-

vážliv dna domnle nevyerpatelné pokladnice.

Jednajíce o komorní správ jeho, zmínili jsme se již o tom,

že ani slavné dchody kutnohorské nezabránily, aby nebyl nucen

obas utíkati se k úvru pražského patriciátu, mocných pán.
zemských a svých podkomoí. Tém žádný panovník stedovký
se ovšem bez toho neobešel, ježto pevný rozpoet a bezpená
úhrada každého vydání byly vcí dob té ješt zhola neznámou

a chvíle pebytku se tém všude stídávaly s chvílemi tísn.

Ale horené šíení panství pemyslovského souasn do Míšn,

do Polska i do Uher si vyžadovalo vskutku sum zcela neobyejných

a na smrtelné posteli omlouval se Václav II. výslovn, že tyto

veliké úkoly posledních let ho donutily ,,initi nesmírná vydání,

platiti žold vojínm, peníze bráti na úrok lichevný a tu onde

v krajní nutnosti od víitel pjky tém vyprošovati, ježto

veškerým nákladm píjem pokladnice královské nikterak ne-

mohl postaiti". Válka s Albrechtem pak zdvojila poteby ty

a nutila píímo ke krajnímu naptí úvru.

U vtšiny knížat souvkých úvr ovšem nalézal pirozenou

hrázi a obmezení v tom, že zpravidla bez vcné zástavy a záruky

na pouhé slovo a závazek se tehdy panovníkm nepjovalo,

leda z donucení. U Václava II. však bylo jinak; král eský do-

sahoval patrn úvru i na prostý zápis, že splatí dlužný peníz

z budoucích týdenních dchod urbury kutnohorské, tedy anti-

cipací tohoto velkého zdroje píjm, a užil dvry té ve chvílích

poteby tak nadmrn, že na poátku roku 1305 souhrn dluh
jeho, založených i nezaložených, tvoil již vysokou horu, jejíž

tíha pak osudn utkvla i na jeho nástupcích. Byl to následek píliš
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rychlého a rozpínavého postupu pemyslovské politiky, spjící

k postavení vskutku evropskému, který vzdáleným oím sice

byl ješt zakryt zevním leskem dvora pražského, ale bližšímu

pozorovateli se stával zcela zjevným.

A lze sotva nalézti lepšílio dokladu vzrostlé finanní tísn

Václavovy, než jsou náhodné zmínky o úkolech, které roku 1304

nastaly florentským bankém, pivolaným do ech k zaražení

mny grošové. Víme, že spoleníci ti zstali trvale v zemi, obíra-

jíce se nejen správou mince, nýbrž patrn i jinými obchody, k nimž

jim piíze královská usnadovala cestu. Tak ukazují na píklad

výsady udlené roku 1304 Pražanm, že obratní Floreníci mli
postavení zvláš privilegovaných importér a . není v^doueno,

že se pokusili v zemích eských i o zavádní pokroilé textilní

výroby své vlasti. Pi tom však Rinieri, Apardo i ino vystu-

povali v komorních službách králových zárove jako velcí páni,

tlaíce se do ovzduší domácí feudality zcela tak, jako to inívali

i jinde do ciziny pivolaní lenové vlašské ,.haute finance". Koupili

na Morav panství ernou horu, v echách pak Kivsudov s dvojí

t\Tzkou a desíti vesnicemi, a získali lacino snad i jiná zboží odúmrtí

na krále spadlá, takže se k nim nepochybn mnoho oí obracelo

se stejnou tichou závistí, jako ve Francii k jejich slavným krajanm

,

Bicciovi a Musciatovi. A závist ta rostla nepochybn v pohoršení,

když se roku 1304 rozneslo, že messer Rinieri vládne jménem.

Václavovým v Krakovsku jako hejtman zemský a pan Apardus

že se stal královským podkomoíin v echách.
i)

Vlaští cizinci dostali tedy do svých rukou oba úady pro ko-

runu nejdležitjší a nejvtší dvry vyžadující, vládu nad vévod-

stvím, které bylo podkladem panství eského v Polsku, a komorní

správu v echách. Zda snad tetí spoleník. ino, ml podobný

úkol na Morav, ne\'íme, ale není to vyloueno. Zvláštní zjev ten

si vysvtlím.e jen mimoádnými pomry, zpsobenými válkou roku

1304 a nutícími krále k tomu, aby se opel beze všech ohled

k dotavadní tradici o muže, kteí mu nejspíše mohli pomoci pi
úsilném shánní penz. Krakovsko se svými doly a obchodním

významem žádalo ve chvíli té asi ruky obratnjšího finanníka,

nežli byl pan Oldich z Boskovic, dosavadní hejtman, který byl

^) Zpravuje nás o tom zejména listina z 23. února 1305; Cod. dipl.

Mor. V. nr. 169.
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proto peložen do hejtmanství velkopolského. Florenan Rinieri

ml patrn jakožto jeho nástupce s náležitou dovedností využíti

urburních a jiných zdroj zem pro okamžitou potebu královu,

pi emž mu, jak se zdá, byl po bok postaven biskup Jan Mus-

kata. Druhý spoleník florentský, messer Apardus, pak píevzal

jako podkomoí podobný úkol v echách a celá ,,societas" pomá-

hala králi svým úvrem a jmním pekonávati kritickou chvíli,

stejn jako na píklad o nco pozdji florentská banka Bardi a

Peruzzi umožovala svým úvrem králi anglickému válku proti

Francii.

A že šlo o znamenité sumy, kterými se Vlaši ti tehdy stávali

viteli Václavovými, dosvdují bezpen zprávy pozdjší. Po

mnoha letech ješt král Jan Lucemburský byl nucen zaruiti

splacení "penz, které republika florentská, ujímajíc se nárok
Aparda a jeho spoleník z dob Václavových, na nm vymáhala,

a roku 1316 cenn byl zbytek dluhu na 28 tisíc hiven.^)

Zdá se ostatn, že bohatí Vlaši roku 1304 ani nestaili sami

na vzrostlou potebu královskou ; aspo vidíme, že si pibrali za

spoleníka jakéhosi Michala z Kolína nad Rýnem a chtjíce vyhovti

okamžité tísni, byli nuceni zpenžiti na ráz i vlastní své nemo-

vitosti v echách. Jsou to ovšem jen kusé a náhodné zprávy,

z nichž se dovídáme na píklad, že v únoru 1305 prodali své mlýny

a rozsáhlé usedlosti u Brna tamnímu patriciovi a že v dubnu

hned na to od nich koupil klášter sedlecký za 2000 hiven panství

Kivsudov, ovšem s výhradou zptného kupu do dvou let, kteroužto

podmínkou trh se stával vlastn spíše pjkou. Bohaté kláštery

cisterciácké, jimž Václav II. býv^al tak horlivým ochráncem,

b37ly tehdy patrn i jinak nuceny pomáhati komoe královské,^)

a zdá se, že mimoádnými bernmi Václav II. v posledních letech

své vlády vbec hojn dokraoval jak na duchovenstvo tak na

m.sta královská, vypisuje i bern generální astji, než bylo ped
tím zvykem. Ale s rostoucí potebou vlaští pomocníci jeho neváhali

sáhati i k jiným prostedkm. V kvtnu 1305 piznával se nemocný

1) R. Davidsohn, Forschungen zu Geschichte von Florenz III. 121

a Vogt, Reg. d. Erzb. von Mainz nr. 1857.

2) Ješt roku 1341 poítal si na píklad klášter sedlecký na 4000 kop,

jež Václav II. zstal dlužen opatu Heidenreichovi a které jeho nástupci

na trn nesplatili. A to byl jen zbytek vtších dluh pvodních.
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král na píklad, že nedávno, patrn za války roku 1304,^) nucen

jsa naléhavou nutností, vztáhl ruku na peníze sebrané zástupcem

papežského kollektora v dioecesi olomoucké a vzal z nich 580 hiven,

o které pak komora apoštolská dlouho ješt upomínala jeho ná-

stupce a, jak se zdá, bez koneného úspchu, nebo ješt podnes

chová Vatikán ve svém archive zápis Václava II. k tomu hledící.

V dob zápasu s Albrechtem byl tedy i eský král nucen

na všech stranách hledati, ím by ucpal zející díry svého rozpotu,

a netonul nikterak v pokladech tak, jak se mimo Cechy vilo
a jak zcela naivn i blízcí kronikái, na píklad mnich svtelský,

ubezpeovali. Nepohrdal tehdy ani drobnou penžitou pomocí

svého slezského zet, pijímaje od msta Vratislav roku 1305

píspvek 500 hiven, takže skutený stav jeho financí, jsa po-

rovnáván se stavem Albrechtovými, nebyl dojista stkvly; úpadek

hrozil i jemu, ale jeho úvr byl pes to patrn vtší a jeho posta-

vení tím výhodnjší.

I.ze míti za to, že se i v Cechách oste kritisovaly konce,

k nimž vedla smlá politika Václavova, a že se obecn žehralo

na nezvyklé novoty i na asté bern. Otakar Štýrský to tvrdí

a také podmínky pozdjších revers korunovaních proti pa-

nování cizinc a asté berni obecné tu mly zajisté svj
pvod. Ale Václav II. byl pisedl k \^soké he a nemohl

zpt, teba že boj žádal i jiných obtí. Nebot jest jisté, že válka

s králem ímským mla vbec znaný a neblahý vliv na pomry
v Cechách.

Vidli jsme, jak z nejcennjších úspch vlády Václa-

vovy bylo, že dovedl stlumiti vnitní zápasy skupin panských

a zjednati korun u vehnož vážnost takovou, že ve stínu jejím

statky duchovenstva a mst byly bezpeny ped úchvaty neklid-

ných soused. Dosáhl toho jednak opíraje se soustavn o branné

síly, najímané v cizin, ale také tím, že podnikavé pány zaba-

voval ve svých službách v Polsku i v Uhrách. Válka roku 1304

pimla ho však k svolání zemské hotovosti a páni ti si rázem

uvdomují pln svou moc, stásajíce uzdu, která je dosud krotila.

^) Vysvítá to také z okolnosti, že zmínný koUektor byl mistr Bon-

aiuto z Cassntina, kanovník aquilejský, jenž byl Benediktem XI. poslán

do ech a do Uher v únoru 1304; viz Reg. II. nr. 2035; Riezler, Vatik.

Akten nr. 30 a Haller, Papstum und Kirchenreform I. 137.
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Dímající jejich touha po bohatých statcích duchovních probouzí

se znova mocn a Icroniká zbraslavský neml ani dosti slov, aby

si do sytá požaloval na strasti rozpoutanné obrannou válkou

na zboží klášter, zejména cisterckých. Družiny šlechtické podle

nho po odražení nepítele odkládaly prý sice zbra, ale chápaly

se honem cep, aby si vymlátily klášterní zásoby, shánjíce

z panství klášterních dobytek a v\'jídajíce co neodnesly. Tak
mnohý pán prý si i jinak shladil žáhu na duchovním sousedu, na

nhož dotud, obávaje se krále, jen úkosem hledl a hrozné se tím

staly škody zemi.

Actus tam viles faciens, non est miles

;

miles pugnare debet, non spoliare

veršuje zmínný klášterník vyítav a svolává trest boží na hlavu

Albrechto\ai, jenž svou lakotou byl poslední píinou všeho zla.

Válka nebyla tedy ani pro Cechy bez hlubokých a pro další

vývoj osudných ran, jejichž dosah nemohl býti v okamžiku tom
ani dosti ocenn, Václavovi II. však šlo o to, aby stj co stj

zlomil ostí pohržek ímského krále; byl odhodlán napnouti

veškery síly k boji dalšímu, jsa jist, že úspch zhojí rány a proto

nepistoupil na poloviatý smír, který se mu na samém poátku
roku 1305 nabízel.

Tehdy král Albrecht, jsa k tomu prý dohánn zvlášt na-

léháním vévody bavorského a Emicha, biskupa frisinského,

navázal nové jednání o kompromis a projevoval prý — aspo
podle letopisce svtelského — ,,souhlas se vším, co by se zdálo

estnjhn a rozumným". Ale Václav II., dvuje „vci a spra-

vedlnosti své", nejevil ochoty k žádaným ústupkm a odmítal

mír, který by nebyl zadostiuinním. Chtl patrn tentokrát

dobojovati svj zápas s Albrechtem do konce i za cenu nejtžších

obtí. Ze ostatn již v dob, kdy vojsko Albrechtovo ješt dlelo

v Cechách, pomýšlel na vážnou odvetu, ukazují jeho snahy,

zno\ai navázati s Francií. Spolek, o který se jednalo roku 1303,

zklamal sice, ale nebylo vyloueno, že zmna e\Topských pomr
jej pece uiní cenným.

V ervenci 1304 zemel v Perugii Benedikt XI., papež ochotný

ke smíru s králem írancouzskjhn, a nastala opt mnohomsíní
sedisvakance a vášnivý zápas o stolec Petrv mezi stranou fran-

couzskou a Bonifaciány, toužícími pedevším po odvet za zloin
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Spáchaný v Anagni. Filip IV. byl nucen poítati s tím, že se pa-

pežem snad stane nkterý z jeho nepátel, který obnoví proti

nmu spolek s Albrechtem. Souasn však král francouzský užíval

zabavení ímského krále v echách, aby šíil svou moc v íšských

krajích Lotrinska a usiloval zejména o Verdun. Tím byly obno-

veny pedpoklady spoleného postupu a v Praze to patrn vas
poznali. Práv ve chvíli, kdy se Albrecht obracel proti Kutné Hoe,^)

ujíždí z ech tajn kanclé eský, Petr z Aspeltu, do Francie

sjednat nový, protihabsburský spolek s Filipem IV., jehož úinky
se ovšem teprve roku piíštího mohly osvditi.

Poslání nebylo ovšem ani tentokrát provázeno štstím.

Pan Petr jel sice po skr^i:ých cestách, jeho protivníci však dávali

dobrý pozor na každý jeho krok, jsouce píesvdeni, že basi-

lejský biskup jest ,,ein phaífe trugenhaft", sklonný ke všemu,

co páchne lstí a ošemetnou zradou. Ve Švábsku byl pepaden
liabsburskýTi"íi klienty, panem ze Sargansu a panem z IMontortu,

listy kiále Václava byly mu odaty a eský kanclé, bez oliledu

na to, že jest \^'soký prelát a kníže íšský, odpykal diplomati-

ckou horhvost svou nkolikamsíním žaláováním a velikým

výkupný-m.

Zda chystaný spolek s Francií byl za pomr tch vbec do-

jednán, nevíme, ale Václavovi nechj^blo jiných spojenc, když na

poátku roku 1305, odmítaje mírné nabídky, byl hotov pokra-

ovati v boji. Pední péí jeho bylo ovšem, aby získal v íši spo-

lehlivého condottiera, který by do eských služeb pivedl z Nm_ec
dostatený poet zbrojného lidu a uinil krále mén závislým

na eských pánech. Zemel k veliké žalosti Václavov v Praze

8. prosince 1304 dotavadní hejtman nmeckých námezdník,

Ruprecht Nasavský. S knížecí nádherou doprovodil král jeho tlo

do hrobky u sv. Víta, ale ohlížel se neodkladn po nástupci, a tu

se mu nahodil s Albrechtem znesváený Ota Bavorský.

Vévoda bojoval již roku 1300 pod eským praporem v Polsku,

a že roku pedchozího byl Albrechtovým spojencem, nevadilo

naprosto. Doba byla takovým pemetm knížat íšských

^) Že poslání Petrovo patí do doby po 22. záí 1304 a nikoliv do

letních msíc téhož roku, jak tvrdil Hovedissen (Konig Albrechts I. Ver-

háltnis zu Bohmen 35), potvrzuje nejnovji také Vogt, Reg. Nr. 1071, kde

jsou sestaveny všechny prameny hledící k té vci.
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zvyklá a Václav II. nelitoval nákladu, kterého vc vyžadovala.

Nkdy v beznu 1305 Ota s etou svou pijel vskutku do Cech a,

jak shodn vypravují prameny souvké, byl hned jmenován

hejtmanem všech válených sil, jemuž i eští velmožové byli

nuceni složiti písahu poslušnosti, Václav doufal patrn, že tak

nejlépe uklidní jejich probuzenou vzpínavost, když je podídí

cizí ozbrojené ruce.^)

Vévoda nepinášel do ech ostatn jen válenou zkušenost

;

usnadoval také získání cenných spojenc v íši. Byl to pedevším

jeho nedílný bratr Štpán a pak Eberhard Virtemberský, který

nyní, jak se zdá, pímo vstoupil do služeb eských. Dležitjší

bylo však ješt, že se Otovi podailo nadto pro stranu krále eského

získati i nejmocnjší sousedy habsburských držav na stran

jižní, vévody korutanské.

Také král Albrecht znal ovšem dobe cenu tchto svých

švakr a, a víel proti nim hnvem proto, že mu neposkytli pod-

pory pí i tažení roku 1304, pece snažil se je všemožn odvrátiti

aspo od spolku s nepítelem. Tak rozšíil v lednu 1305 ve Vídni

milostivou listinou nemálo dotavadní práva korutanských bratí

k íšským clm v Luegu a Bolzanu, ale ústupek patrn již nestail.

Ota Bavorsk3> ml pro n lákadlo úinnjší, satek mladého vévody

Jindicha Korutanského s nejstarší dcerou Václavovou, Annou,

který byl v prvních msících roku 1305 vskutku smluven. Podle

kroniky štýrské získal Václav vévody nadto i vydáním všech listin,

o které se kdysi opíral nárok Pemyslovc na ddictví sponheim-

ské v Korutanech i Krasku a kterých se Václav sam v mládí byl

ješt dovolával, ohrožuje jimi bezpenost rodu Menhartova

v držení kraj tch.

Vidíme tedy jasn, jak politika eská po neúspchu Albrechtov

roku 1304 snaží se sevíti Habskurky s rozliných stran mocným
kruhem-, tšíc se stále i úinnému spojenectví braniborsk3>ch

Askánc, které král ímský marn hledl, podobn jako Koru-

tance, odvrátiti od spojení s Cechy drobnými ústupky pes to,

že byli dotud v achtu íšském.
2)

^) Zda byl Ota snad již tehdy získán i vyhlídkou na korunu uherskou

a slibem, že jeho jednání s uherskými velmoži, o nmž níže bude zmínka,

z ech bude podporováno, nelze s uritostí íci. Otakar Štýrský to tvrdí.

2) Tak lze vysvtliti, aspo, že pipustil zase vyplácení íšské dan
msta Lubeku markrabti Hemanovi, a-li ji msto snad nevyplácelo
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Tak stojí eský král na jae roku 1305 pevn a mocn proti

soupei vysílenému nezdaeným útokem. Byl sice sám nucen

napnouti veškeré síly, ale podklad jeho panství byl neotesen a sou-

asníkm ve chvíli té se nejevil nikterak ohioženým on, nýbrž

moc habsburská, které bylo možno jen s krajním odhodláním a

nevelikou vyhlídkou na úspch pokusiti se znova o útok na Cechy.

Vše to se však rázem zmnilo, když se ukázalo, že Václav II.

nebezpen ochuravl a že život jeho jest na mále. Více než kdy jindy

posunul tu osud jednotlivcv osudy vší stední Evropy.

O rázu nemoci královy šly svtem podivné zkazky. Zdálo se

nemožným, aby mladý král, který oslnil všecek svt nádherou a

rychlými úspchy, zcmiel všední plebejskou chorobou. Mnohem
pravdpodobnjšími jevily se dohady, že byl zahuben prosto-

pášnou vášní, a povsti ty došly až do daleké Florencie, kde po-

máhaly velikému básníkovi uceliti si pedstavu o nestateném

a zrdném sjmovi velikého otce, kterou v nkolika lapidárních

slovech své ,,Božské komedie" zvnil. Štýrský Otakar se ovšem

nespokojil s tak strunou zmínkou, nýbrž v3díil trnoucím tená-

m, jak rafinovan podplacená milenka Anežka Václava prý

zahubila pi lásce hnusnou nemocí, kterou panovník ze studu

tajil tak dlouho, až bylo již pozd. Se vznosem takka básnickým

útoí tu neúnavný rýmovník na paní ,,Minne", že ve stínu jejího

žezla tak hrozná vc byla dokonána. Než to vše byly patrn holé

povídaky, svdící o tom, jaký zájem se k osob Václavov vbec
pojil. Pramen nejspolehlivjší a nemoc královu dosti názorn
vyliující, kronika zbraslavská, nám ukazuje, že Václav, od mládí

jsa zdraví chatrného, zemel prost úbytmi, kterýžto ,,morbus

ptysicus" snad nebyl než ddictví po matce, rovnž ve vku
m.ladém zemelé, ale byl patrn ponkud urychlen neklidným

životem posledních let králových.

První stopy nem.oci, již ped tím tajn hlodající, se zaaly

prý jeviti za podzimních mlh po návratu z namáhavé jízdy uherské

a v následujících bojích s Albrechtem. Zvolna, ale jist, ,,non

repente sed lete et bene", trávilo pak zrádné zlo pes zimu síly

královy. Koncem února 1305 navštívil Václav sice ješt Lito-

mice, ale pak úplná v^^erpanost ho upoutala na lože trvale a

samovoln. Nebo, že by Heman byl od Václava II. ustoupil, jak se do-

mnívali Kopp III. 350 a Dudík VII. 220, není správné.
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nemoci pibývalo rychle. Na zelený t\T:tek (15. dubna) byl již

tak sešlý, že nemohl sám konati obvyklé mytí nohou chudým
starcm a dal je vykonati svým milým opatem zbraslavským,

Konrádem. Brzy na to pijal i poslední svátosti a zcela vychudlý,

modravé barvy v tvái, uhasínal v šeru ložnice. Ale konec ne-

pišel pece tak rychle, jak se tehdy ekalo; ješt mnoho nedl
trvalo trapné a bolestné umírání a pi úplné bezmoci tlesné

Václav neztrácel ani na chvíli jasnosti ducha. Octnuv se ve stínu

smrti, poznal naopak v as, že jinošská ruka šestnáctiletého syna

nebude s to, aby dobojovala s úspchem veliký zápas s rodem
habsburským, a uvdomil si, že mu nesmí zanechati po sob
ddictví tak tíživé.

Durynský kroniká Sifrid z Balnhausenu^) vypravuje, že král

eský ,,ped velikonocí tžce ochuravv a cít nebezpeí smrti,

posly a slavnostními prostedníky smluvil smír s králem ímským
a zanechal psané ujednání takového míru svému jedinému synu

Václavovi, jemuž také, ješt živ jsa, vládu odevzdal", a zpráva

ta, jak prbh událostí ukazuje, jest asi vskutku zcela spolehlivá.

Václav II. odhodlal se nyní pece k podstatným obtem, aby syna

sprostil dalšího boje, a král Albrecht, chystající se práv k zá-

pasu s Eberhardem Virtemberským ve Švábsku, nebyl rovnž
neochoten podati ruku míru, který ho vyprošoval z trapné sta-

rosti a sliboval mu nadto i znaný prospch.

Jednání nebylo pes to nikterak snadné, nebo nebželo

j en o spor mezi Pemyslovci a Habsburky ; bylo opatiti

také zájmy rodu braniborského i vévod bavorských a dotknouti

se i Uher a Polska, kde vedle Lokýtka král ímský ml spojencem

také Jindicha Hlohovského. Kdo tu prostedkoval mezi umíra-

jícím králem a Albrechtem, nevíme sice urit, jest však nejvíce

pravdpodobno, že to byli hlavn vévodové braniborští a s nimi

sešvakený pan Berchtold, hrab z Henneberka, hornofrancký

dynasta a muž veliké obratnosti, s nímž se v djinách eských
let následujících ješt mnohokráte setkáme a který v dob té

ml tsné styky s domem Albrechtovým.

Jednání smírné, tolika stran se dotýkající vyžádalo snad

nkterého asu, ale není pochybnosti, že bylo jeit za života

Václava II. ,jak zmínný kroniká tvrdí, dosaženo shody aspo

1) M. G. SS. XXV. 717.

S u s t a, Dv5 knihy ieskýcb djin I. 28
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O hlavních bodech,^) totiž, že Albrecht má nabýti uspokojení

svých nárok ústupky v Chebsku a v IVIíšni, a rod braniborský

že bude odškodnn v Pomoanech. To byly hlavní obti, které

bylo králi eskému pinésti, chtl-li syna sprostiti bemene váž-

ného boje s Habsburky, a není pochybnosti, že nebyly tak veliké,

aby otásty podstatou moci eské, která tak z tžké krise vycházela

ne sice vítzn, ale v podstat nezlomena.

Tak zabezpeoval Václav vládu svého syna na venek a s touže

starostlivou péí dbal i o úpravu vnitních pomr svého ddictví.

Jeho duch, sklonný k pevnému poíádku a právnické pesnosti,

zstal dsledný i v okamžiku smrti. Petr Zbraslavský, jemuž se

nekonené umírání královo jevilo zvláštní milostí boží, umožující

do blá oistiti duši dlouhým ohnm bolesti od strusek híchu,

klade ovšem hlavní draz na náboženskou roznícenost královu a za-

chycuje poslední msíce života jeho v obraze zejm hagiogi"a-

íickém, plném vtíravé svatozáe. Ale i u nho umírající král.

rozdav nádherné lože i šaty a leže v šerém rubáši na prostém

loži, nezapomíná pesného urovnání závazk pozemských.

Ve mnohých pípadech splývala ovšem, jak ada zachovaných

listin z posledních dn Václavových jasn ukazuje, pée o spásu

duše s urovnáním spletitých závazk právních. Ki"ál, maje ped-

stoupiti ped nejvyššího a znova a znova zpytuje své svdomí,

vzpomínal si, jak asto sáhl nespravedliv po cizím zboží nebo

nedostál daným slibm, a duchovní okolí mu neopomíjelo piipo-

mínati zejména pípady, kde šlo o majetek klášterní, bez náhrady

pibraný k tomu onomu mstu královskému, nebo o vydené dan
a sporné pomry vlastnické grunt darovaných kostelm bez

dostateného odškodnní pvodních vlastník.

Ale to vše byly jen otázky podružné ; nejtžší vcí byla lavina

dluh korunních, která v posledních letech vzrostla nejrznjším

^) Zdá se dokonce, že mírový preliminár v dob smrti Václavovy

nebyl ani vzdáleným kruhm tajemst\ím. Aspo vidíme, že práv z Po-

moan, kde se patrn roznesla zpráva o ch^^staném vydání kraje Brani-

borcm, prichvátali k úmrtnímu loži královu etní zástupci klášter, ádu
nmeckého i velmož svtských, aby dosáhli písemných záruk rozUných
slíbených i pijatých již milostí, a také Albrecht dával v nkterých tehdy vy-

daných listinách — na píklad ve smlouv o Schweiníurt a v Ustinách pre

Cheb (Reg. nr. 510—511) — najevo, že den smíru mezi ním a králem eským
jakož i s markrabaty braniborskými jest nedaleký.
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zpsobem a nyní tížila svdomí Václavovo obavou, že mladý

nástupce nebude ochoten uznati veškeré závazky otcovy, ímž
památka jeho vážn utrpí. Vitelé hlásili se na zprávu o chorob
králov u dvora jist stejn drazn jako bývalí služebníci a kleri-

kové, tlaící se k loži umírajícího s prosbou o poslední dary a legáty

;

dluhy komorní však tvoily nepehlednou sple správných i pe-
mrštných nárok, takže Václavovi konen nezbylo, než usta-

noviti zvláštní komisi k jejich soustavnému prozkoumání a sepsání.

Dvrní rádcové jeho, Konrád Zbraslavský a Heidenreich

Sedlecký zasedli ke stolu spolu s ueným Janem z Ostrova a ka-

novníkem pražským Janem Šturmovým, moravským protonotáem,

a ti tyi Nmci v duchovním šat jali se obšírn spisovati závazky

královské a zárove asi též revidovati komorní hospodáství

Vlach Aparda a Riniera, kteí na jae 1305 již nevystupují ve

vysokých hodnostech, jako krátce ped tím.

Komise vyslýchala prý všechny hlásící se vitele, zkoumala

zápisy jejich a dospla k jakémus takémus pehledu aktiv a passiv

královských.

Výsledek nebyl píznivý a tíha dluh se objevila tak veliká,

že král ml za nutné zabezpeiti passiva aktem co nejslav-

nostnjším, totiž shromáždním pedních velmož zemských

u svého lože. Mladý Václav, král Uherský, stanul tu ped umíra-

jícím otcem v prvodu duchovních i svtských magnát, z nichž

zvlášt se zmiují páni Heman z Dub, nejvyšší purkrabí hradu

pražského, Jindich z Rožmberka, nejvyšší komorník, Tobiáš

z Bechyn, maršálek dvora králova, Vítek z Landštejna a pak

moravští páni Smil z Obran a Ješek z Meziíí. Bylo to vlastn

smutné a tragické finále krále, jehož bohatství bývalo píslovené,

když umírající Václav pohnutlivou eí se omlouval, že suma
jeho dluh vzrostla v takovou výši velikými podniky posledních

let, a scholastickým výkladem se snažil zdvodniti, že se „právem
splácí z fisku královského to, co na jméno královo bylo kdy
pjeno".

Nám se jeví taková souvislost závazku pecházejícího s jed-

noho panovníka na druhého vcí zcela pirozenou a srostlou s pod-

statou státního úvru, ale v dob, o niž jde, taková pedstava
trvalosti moci státní se zaínala k svému právu teprve prodírati

a to spíše jen v kruzích uených. Doba hledla na úvr královský

namnoze ješt jako na prostý úvr osobní, jenž málo váže ná-

28*



436

stupce, pokud on osobn smlouvu nepodstoupil. Proto pochopíme ,

pro Václav II. stál na tom, aby syn ped oima jeho spolu s pí-

tomnými magnáty složil velikou písahu na hlavu sv. Václava,

nejvtší svátost zem, a na jiné svátosti pinesené ped lože chorého,

že vitelm otcov3hn práva neupie a že na umoení dluh jinou

zárukou nezaložených bude vnovati aspo sedmý díl dchod
z urbury kutnohorské.

Tak mla býti od pamti slavného krále odvrácena pííhana

úpadku, ale pée umírajícího Šla ješt dále. Rozpoutání zbjnosti

panstva, zpsobené válkou, leželo asi tžce na jeho duši; vidl již,

že za slabé vlády nedosplého syna zase zemi zachvátí vír vzá-

jemných záští a hubení duchovního zboží jako po smrti Otakarov,

že právo bude zase šlapáno nohama mocných a soudní ochrana

majetku i života znevážnna. Tomu chtl brániti, pokud vbec bylo

lze, a ped ložem svým dal synovi a shromáždným tu baronm
písahati slavný landfríd, zavazující i mladého krále i pány, že

nebudou bráti v ochranu lupie ani rušitele míru jakéhokoliv

stavu, jakmile by soudem a výrokem kmet zemských byl usvden
a odsouzen. Jak králevic tak velmožové byli nuceni slíbiti slav-

nostn, že takovému ani pímí neposkytnou ani se ho pomocí

nezastanou, a že stejnému trestu jako vinník propadne i každý,

kdo by mu pomáhal.

Byla to posvátná smlouva míru, ped umírajícím uzavená a

opatená peetmi královskými i pán.i) a nám prozrazuje, jak

správn asi Václav II. odhadoval neklidné síly, zadržované jeho

^) Nedatovaný zápis o písaze té byl z vratislavského formuláe

po prvé vydán Th. Jacobim v ,,Codex epistolaris Johannis regis Bohemiae"

p. 25 a pozdji znova a lépe otištn v Mon. Germ. onst. IV. p. 1225. Oba
vydavatelé jej kladou ovšem k roku 1300, patrn proto, že mladý Václav

v nm není zván králem uherským. Dvod však nestaí a ze srovnání

s V3rpravováním kroniky zbraslavské vysvítá, kam jej dlužno zaaditi.

Zajímavé jest, že Václav II. v nm vystupuje jakožto ,,rex senior" a jeho

syn tedy platí za mladšího krále. Nechceme-li to prost vztahovati na

jeho uherskou hodnost královskou, mohli bychom míti za to, že mladému
Václavovi byla ješt za života otcova dána jakási spoluvláda jakožto ,, králi

mladšímu", jak to vskutku tvrdí Šifrid z Balnhausenu. Vci té by bylo

dobe vnovati pesnjší úvahu monografickou rovn jako skutenosti,

že Václav III. hned od smrti otcovy, a nekorunován, užívá plného titulu

královského, a že jím mizí dotavadní zvyk, nekorunovaného krále zváti

jen ,,dominus regni".
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obratnou rukou a jaká nebezpeí tušil vlád synov, jež bylo možno
zažehnati jen, budou-li páni sami s vtší vážností hledti k svému
zemskému soudu a když také mladý král bude jeho výroky ceniti.

Nebo i ten ml býti v libovli své vázán slibem písežným,

Václav II. sám se ovšem asi neklamal o pochybné cen zá-

vazk takových, ohrožených živou silou vzdoru a sobectví, ale

chtl patrn uiniti vše, co bylo v moci jeho chladnoucí ruky.

Slavnostn byla také tehdy prohlášena a zajištna i jiná ustano-

vení královská, dary uinné duchovním ústavm, zejména klá-

šteru zbraslavskému, jemuž pipadla valná ást skvostných para-

ment a poklad dvorské kaple, a vbec ujednáno poslední po-

ízení, v nmž Václav II. pamatoval zvlášt na svou druhou man-
želku, mladikou Alžbtu Rejku, která mu práv tehdy, 15. ervna,

povila dcerušku a jíž bylo jakožto vdovství na dchodech nko-
lika mst zajištno dvacet tisíc hiven.

Se svtem takto vyrovnán, vnoval se pak král vlastní duši,

vzpomínaje v nervosní rozechvlosti ped zpovdníkem znova a

znova starých hích a veda až do posledního dechu s duchovními

oblíbenci zbožné úvahy o spáse duše a záhadách kesanských,

až prý horoucí plamen jeho roznícenosti všecko okolí s sebou str-

hoval, tebas že slabého hlasu králova již takka ani slyšeti nabylo.

Osobn uroval tu Václav knžím, jaké mše teba sloužiti na

oltáích v ložnici zízených a ostatky svatých peplnných ve

chvíli skonu. Poslední zápas pak konen nastal 21. ervna, kdy

v pítomnosti opat zbraslavského a sedleckého, kteí se stídali

v pedítání umuení Pán podle evangelia Matoušova, královo

drobné a nemocí zniené tlo, — ,,corpusculum" praví výslovn

kroniká, — dotrplo.

A Václav II. sám prý žádal pohbu prostého v šedém rouchu

cistercského konvrše, byl vskutku pochován se slávou, jakou

v život miloval. Nezemel ovšem na hrad Pražském, nebo
královský palác byl požárem nkdy roku 1303 zle poškozen

a pohnutá doba následující nepipustila asi tak rychlé opravy,

aby se tam dalo pohodln bydliti. A Václav II. byl ostatn, jak se

zdá, vbec milovníkem nového pohodlí, které poskytovaly spíše

dom}^ rychle bohatnoucích povýšenou mšanských, než starší

stavby hradní. Když se zastavil v Brn, nebydlíval na hrad,

nýbrž v mst u zámožných patrici, a také poslední dny života
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a choroby své prožil na Starém mst v dom zlatníka Konráda,

blíže kostela sv. Klimenta,i) v míst pro blízkost mostu i

reky velmi vhodném, a práv vedle konventu dominikánského,

kde zemský soud se scházíval.

Tam byla tedy mrtvola králova nejprve veejn vysta-

vena v rouchu nádherném a den po smrti pak v prvodu nošena

kostel od kostela za náku lidu pražského, který se jist tžce

louil s králem stkvlým a pítelem mst. Okolo tetí hodiny

odpolední byla obchzka u konce a rakev vložena na lod, na

níž syn s velmoži vezl tlo otcovo do Zbraslav, zatím co množství

lodí jiných a lid po behu se hrnoucí je doprovázel. Teprve pozd
veer mohh tu mniši uvítati svého zakladatele a poskytnouti mu
noní stráž v chrámu Panny Marie, sotva dostavném, ale ješt

nevysvceném, kde 23. ervna opat Konrád, vykonav exekvie,

pijal tlo, obalené v nádherná roucha, s pozlacenou korunou

na hlav a žezlem v ruce, a uložil je do hrobky uprosted kostela,

nad níž se v krátce potom zdvihal kamenný náhrobek se sochou

královou.*)

Král Václav zemel mlád, dosáhnuv jedva 34 let a jest vskutku

tžko íci, zda hvzda jeho pí i smrti byla již v sestupu, nebo

spla-li ješt výše. Král šel po celý život jaksi horen za veli-

kými a neobvyklými cíly a zemel práv uprosted odvážné hry

tak náhle, že stží ml asu, aby \Tžené kostky bral se stolu,

vida, že jeho syn by nebyl s to s úspchem dohráti. Jisté jest,

že souást níci ve všem neporozimnli panovníkovi, který vedl

tžké války, a nebojovný, miloval lesk dvorský, ale byl zárove

zbožností tém mnichem, který se noil v uené úvahy a vedl

život sedavý, ale šíil svou íši do bezmezné dálky. HledU na

nho jist jako na zjev záhadný, ale pamt po nm zstala pece

veliká a to nejen v kruhu mnišskV^^ch oblíbenc, kteí by byli

nejradji zesnulého prohlásili hned svatým, t\Tdíce, jako Jan

^) Vysvítá to jasn z 80. kapitoly kroniky zbraslavské, tebas Tomek
místu tomu jinak rozuml.

2) Že to nebyl pouhý reliéf na desce náhrobní, dosvduje zpráva

Petra Žitavského o pacholkovi z družiny Viléma Zajíce, který prý roku 1307

k soše pistoupiv, políek jí vyal.
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z Ostrova, že se jim ve snu zjevuje se zlatozárí vného svtla.

I jiným byl Václav, jak roku 1319 král Jan pravil, ,,magnae et

felicis recordationis, divus rex", jehož pedasný skon byl dle-

žitou událostí a to nejen pro eské djiny. Nebo nejbližší doba

ukázala, podle slov dobíe zpraveného souvkovce, že zem^^l

sice jen lovk, ale že s ním zašlo mnoho, nebot prý s ním pohasla

pochode moci královské, chudým zahynul mír a náek nastal

všemu svtu.

Smrt panovníkova v dobách tch znamenala ostatn vždy

mnoho; stát nebyl ješt útvarem tak ustrojeným, aby zmna na

trn nebyla v mnohém zárove i zmnou lázu vlády. Osobnost

králova podmiovala takíka veškeré dležitjší projevy života

státního, aspo ve sfée vlastní moci vladaské, v níž tém vše

záviselo na jeho sklonech a schopnostech. Stedovk znal dobe
náhlé pemety ze stavu klidného poádku do úplné rozháranosti,

zpsobené pouhým posunem na trn, nebo ml sice dosti pesn
stanovené a tradicí posvcené ády právní, ale jejich skutená

ochrana a vbec moc výkonná byla ješt píliš náhodná, ježto se

neopíi"ala, leda výjimkou, o odbornou byrokracii a jiná zaízení,

v autonomické nepetržitosti inná, nýbrž spoívala pedevším

v osobní energii i bdlosti panovníka i jeho vlivných rádc. A zvlášt

zmna, kterou rok 1305 pinesl moci pemyslovské, byla hluboká

;

postavila na místo panovníka, stojícího v rozkvtu mužného

vku a plného odvážných plán, jinocha sotva odrostlého dt-

ským škornikám.

Pouhých šestnáct let bylo Václavovi III., když pijal vládu

nad trojím královstvím, eským, polským i uherským, a to s tíži-

vým dojmem skutenosti, že jest jediným lenem rodu. Vdomí,
že se mže státi také posledním lenem svého rodu, hlásilo se jist

jako zlovstný pídech hned pi jeho nastoupení; nedávné vy-

mení Arpadovc bylo ponurým mementem a tvrdilo se dokonce,

že svatý kazatel Bertold ezenský kdysi výslovn pedpovdl
takový náhlý pád rodu král eských, píliš rychle rozmohlému.

Ale doléhavosjt podobných úvah mírnily v Cechách aspo
trochu vzpomínky, že také otec mladého krále býval plných deset

let a jeho dd ješt mnohem déle jedinou mužskou haluzí staré dy-

nastie, a podle zpráv rakouského kronikáe kvetlo tu dokonce jakési

proroctví, že zvláštní milostí božskou jest rod Pemyslv vbec
chránn ped vymením. Ale práv šíení takové uklidující
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vštby dosvduje, že v zemi si byli dobe vdomi toho, jak erný

mrak trí na obzoru, mrak, který sice byl dvakráte šastn zažehnán,

ale nechce na trvalo zmizeti.

Mládí královo samo sebou nebylo jist pociováno za nebez-

peí; stedovk kladl mez dosplosti níže než my a ješt žila gene-

race, která mla v pamti, že i Václav II. nebyl o mnoho starší,

když, zbaviv se porunictví Falkenštejnova, sám zaal vládnouti

se zdarem a slávou. Ale mezi otcem a synem byl rozdíl i v povaze

i ve výchov. Václav II. prodlal tžkou školu prvního jinošství

v cizím ovzduší a pak uprosted bezohledných zápas eských

velmož, které zbystily jeho nedvru k mocným vasalm a

v37pstovaly pedasnou chytrost i opatrnost ve volb rádc
a spolupracovník. Také Václav III. byl v útlém vku odveden

do ciziny, do Uher, a ml zde rovnž pííležitost k pedasnému
dozrání v panovníka. Ale vc byla pece podstatn jiná. Princ,

zhýkaný v pepychu otcovského dvora, stál i v Uhrách v záštit

moci otcovy, spoléhal na to a z ech se rozhodovalo skuten
o vážnjších záležitostech uherských.Tak tšil se mladýVáclav lesku

koruny, aniž pln pocítil její tíhu; a když zaala na vskutku

doléhati, byl otcem rychle odveden z dosahu všeho nebezpeí

a pobyt v Uhrách ml patrn píedevším jen ten výsledek, že krá-

levic poznal bujnou nevázanost polobarbarského ovzduší, pro

mladou mysl tak svdnou, a volný zpsob vlády, naprosto od-

chylný od opatrné vlády otcovy, petížené právnickou pedanterií

a knžskou psavostí.

Zprávy' letopis líí nám Václava III. souhlasn jako pkn
urostlého mladíka, který nebyl bez nadání a, dosáhnuv pelivého

vychování, uml prý plynn mluviti esky ja.ko nmecky, latinsky

jako uhersky. Štýrský veršovec i Dalimil vyslovují shodn pe-

svdení, že by byl nepochybn vyspl i v dobrého panovníka,

kdyby mu byl osud dopál pekati první bouíe mladistvé zbuj-

nosti. Ty se ovšem pihlásily, jak se zdá, hned po smrti otcov.

Pozdjší opat zbraslavský Petr, tehdy ješt skromný mladší

len ádu, skládaje roku 1305 v únavných leoninských verších

žalozpv nad smrtí Václava II., obracel se k mladému králi s vý-

mluvnou apostrofou, v níž mu pál, aby dosáhl slávy otcovy,

nesetkávaje se v život svém protivenstvím a, jako dokonil Šala-

moun chrám Davidem zaatý, aby i on navázal na dílo otcovo.

Pozdji, skládaje svou kroniku, byl Petr ovšem nucen užíti jiného
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biblického srovnání; Šalamounem jevil se mu tehdy Václav II.

a jeho syn jen nerozumným Roboamem, který, „pohrdnuv radou

moudejších a starších v Israeli, hledal jen spoleenství a rady

mladších a proto zahynul".

Srovnání nebylo nevhodné, nebo nastoupení nového krále

znamenalo vskutku tém úplné odpoutání od dosavadního zp-
sobu vlády v Cechách. Na míst cizích státník, jako byl Petr

z Aspeltu nebo Purkart Magdebiirský, a nmeckých eholník,

jako byl zpovdník Heman a cisterští opate, vidíme v rad
Václava III. skoro veskrze domácí velmože eské, mladého pa-

novnílca zcela ovládající. Nkteí badatelé nmetí, jako již biograf

Petra z Aspeltu, Heidemann, vidli v tom vítzství uvdomlého
ešství nad nmeckými vlivy, a posléze zejména Grábner hledal

pvod zjevu toho v úelném programu politickém Václava III.

Grábner má totiž za to, že mladý král, který se prý v Ulirách

nauil ceniti sílu národní pýchy a ,,ideou národnosti se tam na-

pojil", poznal byste základní chybu otcovu v nedostateném

ohledu na národní cítní eské a v germanisujících sklonech jeho

ádu vládního. Chtje opraviti chybu tu a vládnouti v Cechách

i v Polsku jako král vskutku národní a slovanský, obhbil si prý

tsné spoleenstvo se šlechtou eskou a zmnil vtom zcela dosa-

vadní zpsob dvorského života v Praze. Grábner se snaží vbec
Václava III. uiniti panovníkem bystrým a prozíravýjn, odsunuje

lehkou rukou nejen truchlivý obraz mladého zpustlíka, jakým se

nešastný král jeví podle kroniky zbraslavské, nýbrž také podobné

zmínky jiných letopisc souvkých.

,'^i/ Než myslím, že neprávem. Není nejmenšího dvodu vcného
pro to, abychom zmn zpsobu vládního, kterou pineslo na-

stoupení Václava III., podkládali podnty uvdomlého naciona-

lismu. Vždy práv pední oblíbenci mladého krále, jako na píklad

Raimund z Lichtemburka, vynikali dokonalou znmilostí a vý-

klad daleko pirozenjší nám dává tak zhusta se vyskytující

odpor sklon synových proti tomu, eho si otec nejvíce cenil.

Vehni pounou analogii nalézáme hned v souvké Anglii.

Tam zemel roku 1307 veliký panovník Eduard I,, neúnavný

zákonodárce a zdokonalovatel státu, který dovedl obratnou

rukou a ráznou "prozíravostí udržovati v rovnováze soupeící

leny a skupiny národní spolenosti. Jeho synek však, Eduard II.,
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vstoupiv na trn, mní na ráz všecek zpsob vlády otcovy, upadá

do rukou nkolika všemocných milc a uvádí zemi v krátké dob
do tak hlubokého zmatku, že z toho zvlášt moc korunní odnesla

trvalou škodu. Zcela podobn vc mla se patrn i s Václavem III.

^Hadiky král nedovedl naprosto postaovati úkolu vladaskému

tak jako otec, který ve smru tom ovšem podstatn byl pedbhl
svou dobu. Hledl na dílo panovnické mnohem chlapetji —
,,more puerili" praví výslovn letopisec — a zejména mu nebylo

vbec patrn po chuti knižní a duchovn právnické ovzduší otcov-

ského dvora, dlouhé porady o vcech správních v tsné komnat
a soustavný dozor na kancelá i komoru. A pobyt v Uhrách,

uprosted zmatených pomr, zesílil jist t3rto sklony; spolenost

bujných magnát byla zábavnjší než kruh mnišských rádc a

opatrných legist, panovati znamenalo pedevším žíti s pocitem

volné moci.

Ujímaje se vlády v Cechách, Václav III. tedy nepomýšlel

snad ani na zmnu zásadní, ale nebyl prost s to, aby ovládl pevn
dmyslný stroj otcem seízený, a velmožové eští ovšem užili

vítané píležitosti, aby tžili z neoekávané zmny.

Již dlouho byli ekali, až pijde zase chvíle, kdy jejich vliv

zatlaí cizí rádce a -kleriky, kteí tak žárliv bdli nad spo-

leným zájmem svýni i korunním. Krise, která vyznaovala

poslední rok vlády zesnulého panovníka, zejména válka na podzim

roku 1304, vzpružila nemálo sebevdomé magnátstvo v Cechách

i jeho touhu po moci a byla jaksi pechodem k novému režimu,

k jehož zavedení patrn pispla také okolnost, že tu práv nebylo

pi smrti Václava II. z míry silného státníha cizince, který by byl

dovedl zmírniti sráznost pechodu a také u mladého krále nále-

žitou platnost si získal.

Ota Bavorský, jemuž podle jedné zprávy umírající král syna

zvlášt doporuil a který v otázkách zahraniní pohtiky jist

ml znaný vliv, nedlel v Cechách tak trvale, aby také do vcí
vnitních soustavn zasáhal, opustiv záhy po smrti králov Cechy,

snad aby dokonil smírné jednání s Albrechtem ; a kanclé králov-

ský, Petr z Aspeltu, dlel touž dobou ve svém basilejském biskup-

ství.

Nemáme sice pím3'ch zpráv o tom, pro se Petr, byv nkdy
v beznu 1305 za velké výkupné z vazby svých nepátel propuštn,
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do Cech již nevrátil,!) podobá se však pravd, že to bylo vbec
podmínkou jeho propuštní; strana habsburská nemohla pii-

pustiti, aby nebezpený jí státník dále v Cechách psobil. Petr

zstal tedy v Basileji,, ale patrn nerad; nebo žil v takové nevli

se svou kapitulou, Habsburkm stranící, že — aspo tak teme
v zápisech Matyáše Neuenburského — dokonce kanovník kterýsi

se opovážil ho spolíkavati v síni kapitulní. Všechno táhlo tedy

Petra mocn zpt do Cech, na vtší jevišt státnické, ale díve
nežli si cestu tam uvolnil, zemel Václav II. a u jeho mladého ná-

stupce pedním dvrníkem zstal Petr, syn Angelv, protonotá,

který byl sice kdysi, roku 1296, basilejským biskupem vytlaen

z vdího místa v kancelái, ale setrval pes to jejím lenem .2)

Tento protonotá Petr, syn eské matky Petruše a kuriála

vlašského, z apenninského msteka Pontecorvo rodilého, ale

v Cechách za Pemysla II. zcela zdomácnlého, ml tehdy již pes
šedesát let, byl penz nesmírn chtivý a znaiuenal vzor klerika, zne-

užívajícího dvorského postavení k hromadní výnosných obroí.

Dosáhl asem celého vnce kanonikát v Praze, na Vyšehrad,

v Olom.ouci, v Krakov, ve Vratislavi, v Sadské, v Litomicích,

v Staré Boleslavi, tedy skoro všude, kde král eský vHv svj
v kapitolách uplatoval, a nad to i jiných beneficií, jako byla fara

u sv. Petra v Brn, zdvižená na jeho žádost na proboštství. Obratný

dvoan dovedl, jak se zdá, získati rychle naprostou dvru mladého

Václava III., takže dosáhl hned po jeho nastoupení i proboštství

kostela Pražského a mohl si initi nadji, že se domže i hodnosti

kancléské po nepítomném Aspeltovi.

1) Domnnka Heidemannova (Peter von Aspelt 39). že roku 1305

se pece ješt vrátil do ech, opírá se jen o listinu z 24. kvtna (Reg. II.

2032), která však vskutku patí do roku 1304. Z kroniky zbraslavské jest

zejmé, že nebyl pi Václavovi II. v posledních msících života králova

a že ho zastupoval Petr Angelv ; zprávy sestavené Vogtera (Reg. nr. 1072)

to potvrzují.

2) Spor o jeho totožnosti s protonotáem Petrem, inným v kancelái

eské v letech 1289— 1296, jehož Heidemann a jiní badatelé nmetí ne-

právem ztotožovali s Petrem z Aspeltu, rozhodneme zajisté ve prospch
názoru Emlerova, sestavíme- li bez pedsudku veškeré zprávy listin a zejména

také ty, které Vogt v listái arcibiskupství mohuského nov uveejnil.

Vogt sám ovšem ve vci té, sveden j sa apodiktickým tvrzením Grábnerovým,

neuinil správného soudu. Že Petr Angelv také za kancléství Aspelto\a

nepestal úadovati jako protonotá, dosvduje na píklad listina Václa-

vova pro biskupa krakovského z 24. bezna 1303.
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Nešlo to ovšem zlehka. Václav III. mu svil sice ihned úpln
agendu kanceláskou, takže Petr mohl listiny královské opato-

vati svou rekognicí, z poátku ale píece jen jakožto protonotá

a nikoliv jakožto kanclé. Nebo dstojnosti té se nepítomný
Aspelt vzdáti nechtl, dovolávaje se patrn toho, že jest nerozlun
spojena s proboštstvím vyšehradským, jehož právním a svtskou

mocí nesesaditelným držitelem byl a které mu dávalo ovšem

píjmy nemalé. Žádostivý protonotá však naléhal a tak bylo

konen nutno spornou vc smírn rovnati ped stolcem apo-

štolským v Lyon, kam se proto odebral známý kanonista eský
Oldich z Pabnic. Jemu pak se podailo \'3TTiocí na Klimentovi V.

v lednu 1306 rozsudek, podle nhož se protonotái Petrovi vskutku

dostalo probošství v^^šehradskho a tím i hodnosti kanclé ské,

ale dchody proboštství mly býti ješt po nkolik let zachovány

Petrovi z Aspeltu na splacení dluh biskupství basilejského.

Zda biskup s rozhodnutím tím byl spokojen, nevíme
;
jisté jest,

že ani nkterý as potom se nevzdával titulu kanclée eského

a že vzpomínal se steskem na dobu svého vlivného psobení
v Cechách, což dosvduje i anniversarium, které v kvtnu 1306

v Basileji založil na pamt svého milostivého pána, Václava II.

Ale starý diplomat nebyl ovšem muž, který by skládal ruce ne-

inn v klín a po zašlých dnech slávy s resignací vzdychal ; cítil

ješt žhavou touhu po moci a'0£ud mu dal stkvlé zadostuinni.

Vhvem francouzským a osobní obratností, rozvinutou pi návštv
kurie v Lyonu, podailo se mu totiž zcela mimo nadání dosáhnouti

místa, kde mohl svou protihabsburskou náladu ješt úinnji
uplatniti než kdysi v Cechách, totiž nejvyšší dstojnosti duchovní

v Nmcích, arcibiskupství mohuského, jež mu padlo na konci

roku 1306 do klína a vyneslo ctižádostivého mšanského synka

na vrchol djinného psobení. Setkáme se s ním ješt mnohokráte.

Zatím tedy, co se Petr z Aspeltu, pozbyv nadje na návrat

do Cech, bral ke kurii hledati neoekávan skvlé náhrady za ztra-

cené psobišt, pijal tu Petr Angelv pln funkci kancléskou i

titul, s nímž po prvé vystupuje v kvtnu 1306,^) a slunil se v pízni

^) Tvrzení Heidemannovo a Vogtovo, že titul kancléský pijal již

v prosinci 1305, opírá se jen o listinu pochybné pravosti, otištnou Emlerem
v Reg. nr. 2066; listiny pravé ukazují vesms, že Petr Angelv pijal titul

teprve po papežském rozhodnutí (viz Reg. nr. 2068-2071, 2090). Tím padají i
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králov tak, že ho Václav 111. zval dokonce ,,princeps noster dilec-

tiis", a vyznamenání to pedešlým kanclém bylo piznáváno jen

proto, že jeden byl biskupem, druhý levobokem královým. Petr

Angelv dovedl se patrn vlichotit náležit v dvru mladého

krále a není píiny, pro bychom nevili zprávám, které tvrdí,

že jí i valn zneužíval, stávaje se píliš horlivým pisluhovaem
panské skupiny ,která po smrti Václava II. dvr ovládla a rychle

mu vtiskla ráz naprosto odchylný od obadného poádku let

pedchozích.

Jak kronika zbraslavská tak i Otakar Štýrský vypravují

dosti shodn, ale ovšem každý s jinými podrobnostmi, o divokéin

hospodáství tom. Ve spolenosti synk magnátských mladiký
král oddával se prý zejména bezuzdnému pití, bhal po Praze za

nevstkami ,,jako panošík pouhý" a prázdnil vbec íši života

tak hltav, že nerozumné hýení budilo pozornost až v cizin.

Vskutku i jiní letopisci dotýkají se tch ,,zlých a hnusných vcí"
výslovn jakožto ehosi, co pesahovalo obvyklou míru zbujnosti

mladých knížat soudobých, a kroniká kláštera Matsee praví do-

konce, že si Václav III. vedl prost jako zbsilý maniak. A není

snad nemožné, že to byla vskutku nervová rozechvlost, vy-

skytující se v rod pemyslovském již od dob Václava I., která si

žádala tímto zpsobem své dan na princi, obklopeném etou bez-

ohledných soudruh, v jejichž zájmu bylo ovšem nedopustiti, aby

vlivu u krále nabyl kdo jiný a kteí rádi hovli jeho nerozumnému

sklonu k orgii. Petr Zbraslavský vil dokonce, že tu šlo o dábel-

skou intriku vypoítavých velmož, kteí mladé synky své Václa-

vovi úmysln nastrkovali jako svdce, jen aby jej pivedli k ne-

dbalosti á špatnému životu a tak jeho panovnickou ráznost

otupili.

Mnišský kroniká v tom jde snad píliš daleko, nejsa prost stra-

nické nechuti vi pánm, s jeho ádem o moc a vliv v zemi soupe-

ícím. Chladná promyšlenost a plánovitost takového rafinovaného

kažení mladého vládce jest asi stejn málo pravdpodobná jako

uvdomlý nacionalism eský, který okolí Václava III. pipisují

nkteí badatelé novjší. Byla to patrn instinktivní a v tolika

vývody Heidemannovy k tomu hledící a není dokladu, že by Aspelta z ech
byla vypudila bezohledn a proti právu ,,nacionální strana", na kteréžto

vývody pedevším Grábner tak dviv navázal svá další tvrzení.
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pípadech se opakující snaha feudální skupiny, uiniti vášnivého

hocha nástrojem své moci hovním jeho jinošským náladám a od-

tištním jeho od jiných, lozmyslnjších rádc.

A panská spolenost koistila z nezkušenosti mladého krále

tím snáze, že i zadluženost, v jaké mu otec království zstavil,

poskytovala hojnou píležitost k lovení v kalných vodách. Kro-

niká štýrský, o pomrech tch, jak se zdá, dobe zpravený

rytískými dobrodruhy nmeckými, kteí v Cechách pobyli,

vypravuje výslovn, jak se velmožové eští Václavovi znova a

znova hlásih s nároky na odškodné za vojenské služby prokázané

jeho otci a jak král, který prý neml ,,weder silber noch phenninge",

jim za to dával v zástavu statky komorní, vesnice, msteka i celá

zboží. Již Václav II. býval nucen podobn si vésti v posledních

msících svého života a dovídáme se na píklad, že Jindich z Lipé

tak zase nabyl Žitavy i vsí Schlackendorfu a Hengtbergu a po-

dobných zástav že se domohl také Hynek z Dube a jist i jiní páni

za výlohy v dvorských a vojenských službách králových skuten
nebo domnle uinné.

Vc sama zásadn nebyla nikterak neobv}'klá, naopak, byl

to obyejný prostedek soudobého hospodáství finanního, ale

šlo o jeho rozsah ; a pohoršení obecné budilo, když vešlo ve známost,

že družina mladého krále zneužívá i chvilek jeho nepíetnosti

pi \^máhání takových náhrad a jiných výpros. Bedlivé sepsání

závazk královských, vy^konané tylennou komisí na jae roku

1305, patrn bylo odplaveno nároky s jiných stran houfn ohlašo-

vanými a urovnání závazk zemelého krále nabývalo rázu hore-

ného drancování zboží komorních neskromnými dvoany. Až do sou-

sedních zemí donášely se povsti, jak páni V3miáhají veliká daro-

vání a zástav}^ na královském jinochu, zmoženém silným vínem

a blábolícím závažná rozhodnutí s bezstarostností opojených. Sou-

vkovcm bylo jasno, že vina toho nemalým dílem padala i na

nového kanclée, Petra Angelova ; ten prý o nerozumných donacích

spisoval bez prodlení listiny, o nichž opat zbraslavský s opo\TŽením

užil slovní híky, že nebyla to ,,
privilegia" nýbrž ,,pravilegia",

ne listiny, nýbrž zlostin}^ Dovídáme se také, jak obratn si pi
tom stárnoucí mnohoobroník druhdy vedl; zdráhal se prý na

oko a odkládal vc, ale psal pak listinu pece, jakmile mu král v opilé

nálad, rozjaenou družinou jsa podncován, pohrozil, že nena-
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píše-li hned, bude nucen trestem vyvaliti ze svého sklepu nejlepší

sud vína nebo dáti nejlepšího kon ze svých stájí.i)

Zápach odporné opilosti iší z tchto shodných vypravování

nkolika navzájem nezávislých svdk souvkých a také listiny,

a se jen nepatrný zlomek jejich pvodního potu zachoval, nám
dosvdují zištnou obratnost nkterých milc mladého krále. Tak

se dovídáme z listiny Václavovy, vydané v prosinci 1305 panu

Raimundovi z Lichtemburka, že pán ten získal dv vesnice krá-

lovské, které byl vykoupil ze zástavy svých strýc, pán z Lipé,

v plné držení ddiné, a skutená cena jejich splacený zástavní

peníz daleko pevyšovala. V listin se mluví ovšem o tom, že da-

rování již nebožtíkem králem bylo stanoveno, ale t\Tzení to krylo

patrn jen jako zástrka zjevné poškození komory královské,

Raimund z Lichtemburka náležel vbec k pedním milcm
královským, maje dležitý úad vrchního strážce hvozd králov-

ských nejen v Cechách, nýbrž i na Morav, úad zvlášt hledaný

proto, že s ním bylo namnoze spojeno rozhodování o zbývající pd
kolonisaní, která stále ješt zstávala cílem žádostivosti mnohých.

A jak i jinak Lichtemburk patrn uml zneužívati dvry Václa-

va III., ukazuje nám skutenost, že pi volb jeho nástupce, Ru-

dolfa I., z prvních starostí Raimundových bylo, vymoci si listinou

záruku, že nebude právem stíhán pro výsluhy, jež byl na mladém

králi v3niiámiL Hojil se tak nejspíše z dluh, do nichž byl upadl

v letech minulých nákladným pobytem pi dvoe krále Václava II.,

kdy spolu s Jindichem ž Lipé a jinými Ronovci býval nucen peetiti

pražským patricim mnohý zápis lichevný. Setkáme se s ním

ostatn ješt astji jako odvážným snaživcem, který neopomíjel

nikdy vhodné píležitosti k zisku a mladému králi zamlouval se

zajisté pedevším svou obratnou zbhlostí v dvorském mravu,

kterou nám dosvduje výslovn nmecký pvec Jindich z Frei-

berka. Básníkovi tomu byl pan Raimund vrcholem rytíské doko-

nalosti, ,,ein ritter vrech und gar kurteis", jemuž Jindich, jakožto

svému pednímu píznivci, vnoval umlé skládání o Tristanovi,

v pedmluv do nebe jej vynášeje.

^) Že Petr Angelv také za Jindicha Korutanského tsn byl spiat

s panskou kotterií, ukazuje jeho zatení roku 1309, jež dosvduje, že

mšané na nho hledli jako na spoluvinníka magnát, ze slabosti královy

koistících.
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Obraz, který nám poskytuje dvi" mladého Pemyslovce, není

tedy vábný, ale jest to obraz, jaký v djinách stedovkých není

naprosto neobvyklý a jemuž jen tragické zakonení dodává oso-

bitých rys. Vidíme, že královského otce vskutku neklamala ped-
tucha, když se staral ped smrtí tak usilovn, aby slavnostními

písahami a pelivým soupisem závazk zamezil zmatky a rozvrat

v zemi, pecházející do slabých rukou bujného dítte. Prostedek

se osvdil vskutku málo úinným a bylo dosti na tom, že aspo
v zahraniní politice opatrné jednání umírajícího usnadnilo situaci.

Nebo smíru s králem ímským bylo vskutku dosaženo za podmínek,

o nichž jsme se již nahoe obecn zmínili. Ale ovšem ne bez doda-

teného jednání.

Zpráva o smrti Václavov zastihla Albrechta ve Špýrech a

ímský král poctil prý památku bývalého švakrá slavnou boho-

službou zádušní, což samo o sob naznaovalo, že smír s achto-

vanými Pemyslovci jest blízký. Albrecht tehdy zbrojil sice znova,

ale sotva již proti echám, spíše proti Eberhardovi Virtemberskému,

nepojatému do míru. O definitivní sjednání míru s Cechy se pak

piiovala nejen markrabata braniborská a Berchtold z Henne-

berka, nýbrž, jak se zdá, i Jindich Korutanský, který platil

zejména za dvrníka knížat dolnobavorských. Pomocí jejich

byl v Praze 5. srpna podepsán mírový preliminá panem Berch-

toldem a odeslán králi Albrechtovi k ratifikaci, k níž opravdu

došlo 18. srpna v Norimberce.

Z ady listin, které vyžádalo složité ujednání, se nám
bohužel nezachovaly všechny kusy, takže naše vdní o ko-

nených podmínkách není úplné, dovídáme se však ze zbylých

aspo o vcech hlavních a vidíme zejména, jak Albrecht slavnostn

zrušil kletby íšské a rozsudky vynesené proti Pemyslovcm se

shbem, že po všecek život nebude Václavovi a jeho nástupcm
dále initi žádných pekážek „v královstvích eském i polském

nebo jakvchkoliv jiných knížectvích a zemích a vbec ve všem, co

na krále Václava jako ddictví otcovské nebo kterýmikoliv jiným

zpsobem píešlo, i kdyby iíši ímské na to njalcý nárok, obecn

,,Ansprache" zvaný, píslušel". Král Václav má ,,zmínné králov-

ství eské i polské, knížect\á, zem- a všechno ostatní svobodn

a klidn podržeti s plným panstvnm a všemi titul3^ pocta ni,

práx^y, pravomocemi, užitky nadzemními i podzemními, a to državy

lenní právem lenním, državy zpupné a ddiné právem vlastnickým
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a ddiným". Albrecht upustil tedy od námitek proti eskému pa-

nování v Polsku a nepopíral výslovn ani jeho nárok na Uhry,

a mu titulu krále uherského nepiznal; zmínka o „utilitates intra

et supra terram" pak ukazuje, že upustil rovnž i od nárok íš-

ských na regál horní v zemích eských, smíiv se zase s plnou

suverennitou Pemyslovc v zemích eských a stvrdiv Václavovi III.

nadto zvláštní listinou všechny výsady, práva i svobody, jeho otci

a králm eským vbec krály ímskými a zejména jím samým
udlené.

To byl zjevný ústup od silného nábhu proti moci rodu eského

od roku 1303 uinného a šlo o to, jakou cenu Albrecht skuten
odnesl za námahu, která síly jeho do dna vyerpala. Než práv
o tom zprávy naše nejsou zcela bezpené. V hlavním traktátu

smírném jakožto jediný ústupek se strany eské se uvádí \Tácení

Chebska k íši v rozsahu, v jakém je Václav II. kdysi byl pijal

v zástavu od krále Adolfa; statky, které tam králové eští koupili

vlastními penzi a které se proto nemohly poítati za zboží íšské,

mly zstati dále pi Cechách a o jejich rozsahu ml rozhodnouti

zvláštní soud. Ale i tomu soudu se mohl král eský vyhnouti,

kdyby se rozhodl statky ty vzíti od íše v léno. Podle toho by byla

tedy pouze stará íšská léna v Chebsku bývala hlavním ziskem

Albrechtovým,!) vskutku však zdá se pece, že jinou, dnes již ne-

zachovanou listinou Václav III. pistoupil ješt na další ústupky

rovnž již ped smrtí otcovou zhruba smluvené a pedevším

k Míšni se táhnoucí. -

Aspo výslovn tak tvrdí annalista svtelský a svdí
tomu zejména i okolnost, že se markrabatm braniborským, jimž

od roku 1303 ást Míšn byla zastavena, v náhradu za zástavu tu

tehdy vskutku dostalo od krále eského zápisu na polské Pomo-
any, jehož by byl Václav III. sotva vydal, kdyby nebyl k tomu
býval donucen závazky, které mu smír s Albrechtem ukládal

a které pedevším k Míšni hledly. O jejich rozsahu ovšem nevíme

nieho a mžeme se jen dohadovati, že také v Míšni šlo pedevším

1) Nejasné ustanovení další mírového traktátu, hledící k dodatenému
stanovení rozsahu a práv vévodství vratislavského prostedkem dvou
rozhodích, lze nejspíše vysvtliti dohadem, že Jindich Hlohovský, s Vá-

clavem II. znepátelený, byl Albrechtem brán v ochranu jakožto spojenec

a že šlo zejména o území sporné mezi ním a švakremVáclava III., Boleslavem

Vratislavským.

S u s t a, Dv knihy eských djin I. 29
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O práva a zboží, která kdj/si Václav II. držel jakožto íšský

viká a zástavní pán podle smlouvy z roku 1298, vyhlášením

íšské klatby proti nmu zrušené.

Albrecht získal tak znaná práva v marce míšeské a snad

i v Plisesku a Osterlandu, ale ústupky neznamenaly ani tu, že

by eská moc tím byla na severu hor Krušných úpln vymizela.

Jako v Chebsku zstaly králi eskému i v zemích míšeských
znané statky zpupné, koupené kdysi od rozliných Wettinc,

rovn jako léna pijatá od biskupství míšeského, a vliv eský
tímto smrem postupující nebyl tedy pro všecku další budoucnost

nikterak zasažen. Bylo mu jen poítati i v tchto rozervaných

koninách s mocnou a dslednou soutží rodu habsburského, jež

ped tím byla tak rázné zastavila postup Pemyslovc k jihu.

Pes to však nelze íci, že by z úsilného zápasu stát eský byl

vyšel poražen a neplatilo to ani o jeho spojencích, nebot Albrecht

byl nucen zárove smíiti se po dobrém jak s vévodou Otou a

Štpánem Dolnobavorským, tak s rodem markrabat branibor-

ských a sejmouti s nich bez jejich podstatného pokoení íšské

klatby. Náhlá smrt Václava II. vyprostila rod habsburský vskutku

z nebezpeného postavení, zjednávajíc mu neoekávan výhodný od-

chod ze slepé uliky koneného neúspchu, ale sama o sob nepi-

vodila podstatného úpadku moci pemyslovské, takže se vláda

mladého Václava III. nezaínala nikterak jako vláda pedem od-

souzená k živoení v potup porážky.

Skromný rozsah úspchu krále ímského byl ostatn patrný

i v otázce uherské. Pro uherskou korunu Albrecht vskutku zaal

boj a nemohl tedy ve vci té povoliti na tolik, jako v otázce polské,

aby totiž uznalVáclava III. také uherským králem, což mu ostatn

i dotavadní spojenectví s Karlem Robertem zajisté nedovolovalo.

Ale zdá se, že se spokojil vru s málem, totiž s tím, že ve smlouvách

smírných o korun uherské nebyla vbec uinna výslovná zmínka

a že ob strany ve vci té setrvaly mlky na svém stanovisku,

bez vzájemného uznání, ale i bez výslovného protikladu. Albrecht

nenazval ve svých listinách Václava králem uherským, ale trpl

mlky, že Václav sám se jím zváti nepestával. Snad ho ovšem

eští jednatelé ped tím v as byli dvrn ubezpeili, že Václav

vskutku nemíní práv svých v Uhrách již mocí vymáhati, ale není

pochybnosti, že v srpnu 1305, když mír v Praze a v Norimbercc
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byl zpeetn, otázka uherská zstávala nerozrešena a že král eský,

aspo podle jména, stále trval pi svých nárocích ke korun sv.

Štpána.

Úplný nedostatek pramen znemožuje nám sice pesnjší

poznání toho, co se v Uhrách roku 1305 skuten sbhlo, jisté však

jest, že se Karlovi Robertovi pes veškeré úspchy pedchozí ani

tehdy nepodailo zdolati nadobro moc eských stoupenc, tebas

ídce rozesetých po království. Boje v zemi trvaly dále a vidíme,

jak neapolské ety dobývají hradu Spišského, obsazeného eskou
posádkou, zatím co eští žoldnéi z Vyšehradu pepadají lodi na

Dunaji a kapitula budínská se listy psanými latinou vskutku bar-

barskou obrací do Prahy k Václavovi jakožto „králi uherskému",

dovolávajíc se jeho dvorského soudce Tomáše. Hlavními odprci

angiovinského panství v Uhrách a vdci eské strany pak zstá-

vali stále bratí Ivan a Jindich z Gysinku, proti nimž arcibiskup

ostihomský, Tomáš, vydal v ervenci 1305 hroznou klatbu,

odevzdávající je výslovn satanáši, ovšem jen ,,in interitum caxnis,

ut spiritus eorum in die indicii salvus fiat".

Z klatby té jest zejmo, že Ivan ovládal Ostihom a hubil

krut okolní statky neapolských pívrženc, a prý byly již jen

holou ,,krkou chleba, zbylou po hltavosti draího plemene eské

posádky", a z pozdjších zpráv vidíme také, že roku 1305 dokonce

nkteí velmožové, jako biskup csanádský, kteí nedávno byli

pešli na stranu neapolskou, zase se od ní odvraceli a tak zmatku

v zemi neubývalo. Tak se mly tedy vci uherské, když se na podzim

mladý Václav, píšící se do té doby dsledn králem uherským, náhle

práv svých ke korun sv. Štpána výslovn zekl ve prospch Oty
Bavorského.

Vlastní pozadí této abdikace nám ovšem zstává zahaleno

rouškou neprostupnou a proto nelze k nmu pipínati ani píznivé

ani odsuzující úsudky o státnických schopnostech mladého krále

a jeho rádc. Víme o vci vbec píliš málo a zachované zprávy

jsou nadto veskrze nejasné. Kronika zbraslavská tvrdí, že se Václav

sám do Uher vrátiti „dobrým zpsobem nemohl a nechtl" a

proto prý penesl svá práva na Otu, takže z vypravování toho

vzniká dojem, jako by hlavní píinou postupu byla nechu mla-

dého krále k další vlád v Uhrách, z níž všechno vzalo pvod.
Skuten se však vci asi tak prost neodebraly a není vyloueno,
že iniciativa k vzdání Václavovu vyšla z Uher samých.

29*
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Otakar Štýrský tvrdí totiž, že Ivan z Gysinku, vida, že mii

nelze eliti trvale národnímu rozhoení, vzbuzenému proti Cechm
po odvezení íšských klenot, hledal své stran krále nového,

ale pece takového, který by mohl nejsnáze navrácení svaté koruny

na králi eském vymoci a s ním nebyl znepátelen. Obrátil se

tedy s nabídkou k Otovi Bavorskému a tentokráte se zdarem.

Vévoda neodmítl a ješt ped smrtí Václava II. jednal o tom v Ce-

chách, kde se mu prý skuten podailo umírajícího získati, a sjed-

nání zatím zstalo tajné a teprve po uzavení míru s Albrechtem

bylo uskutenno.

Vylíení to, teba snad v jednotlivostech ne zcela spolehhvé,

má nepochybn dobré jádro. Nebo také annály bavorského kláštera

Osterhoíen tvrdí, že koruna uherská byla Otovi nabídnuta hra-

baty a biskupy uherskými a sám papež Kliment V. se \'yslovuje

podobn v bulle, vydané roku 1307 proti Otovi a jeho pívržencm.

Lze míti tedy za to, že vlastní popud vyšel vskutku z Uher. Páni

z Gysinku, zvdvše o nebezpené chorob Václavov a ztrácejíce

nadji, že by jeho syn jako král eský a polský v Uhrách vskutku

kdy pobýval, jali se patrn v Bavoíích i v Cechách drazn jednati

o penesení koruny sv. Štpána na Otu, a zájmm eským, jakmile

mladý král nehodlal veškerou sílu svých zemí v Uhrách upoutati,

jevilo se ešení takové nejvýhodnjším, penášejíc tíhu pochyb-

ného podniku na spáteleného souseda, o nmž se dalo ekati, že

zachová i v budoucnosti pátelský pomr k Pemyslovcm. A také

ujednání míru s Albrechtem bylo usnadnno, mohli-li eští jed-

natelé nadhoditi, že se jejich král sice formáln nezíká nárok

na Uhry, ale že je nemíní již mocí uplatovat. Mlení smírné smlouvy

o uherské otázce aspo nasvduje takovému tichému závazku,

v jehož pozadí se kryla myšlenka pozdjšího postupu eských práv

Otovi, zatím ovšem ped Albrechtem utajená anebo aspo zjevn

nevytená.

Jisté jest, že její uskutenní se stalo v záptí po koneném

stvrzení míru s králem ímským. V polovin záí 1305 vybral se

vévoda Ota s družinou nkolika bavorských pán opt do ech

a doprovázel pak Václava III. na Moravu, kde v prvních dnech

íjnových pijal z jeho rukou korunovaní klenoty a slavnostní

resignaci na království uherské.

Vlastním dvodem k jízd eského dvora na Moravu bjda

ovšem vc jiná, totiž satek s Violou, dcerou vévody Mška T-'
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šínského. Satek ten vzbudil namnoze velmi nepíznivé posudky

souástník, jimž se zdálo, že dcerka ,,chudého knížete", který

byl nadto lenníkem eským, ,,ze so hóher krón niht gezam".

Kroniká zbraslavský byl nad messaliancí tou dokonce oprav-

dov rozezlen, svádje ji na lstivou intriku pán eských, mladým

králem vládnoucích, kteí se prý obávali, aby Václav dynastickým

spojením s nkterým mocným rodem nenabyl snad proti nim

opory a jejich vlivu se nevymkl. V tvrzení bylo asi vskutku aspo
zrnko pravdy. Z pán eských starší pamatovali si jist dobe,

jak vzpružení moci Václava II. a stesení nadvlády Vítkovou bylo

tsn spiato s píchodem Habsburkovny Guty do Cech, a satek

s bezmocnou Piastovnou se jim jevil zárukou, že nco podobného

se nebude opakovati.

Podle Otakara Štýrského byli však i na dvoe krále ímského

málo spokojeni s náhlou ženitbou Václavovou, a Albrecht prý

vyslal dokonce do Cech zvláštní poselstvo, jež mlo od ní krále

odvrátiti a pipomenouti mu závazek k Alžbt, dcei Ondeje

Uherského, s níž byl Václav, jak víme, od roku 1298 zasnouben.

Zpráva ta jest sice ponkud podivná, vzpomeneme-li si na

pedchozí odpor Habsburk proti eské kandidatue v Uhrách,

o zásnub s Alžbtou se opírající, ale zcela nepravdpodobná pece

není. Nebo Albrecht, spoléhaje na sílu strany anjouovské

v Uhrách, nevidl snad nyní v eských pokusech tím smrem
se obracejících již vbec vážného nebezpeí a satek s Alžbtou

mohl naopak zesíliti svazky mezi Pemyslovci a Habsburky proto,

že malá princezna uherská byla již od let vychovávána na dvoe
ve Vídni. Hned po smrti Ondejov ji totiž odvedla s sebou nevlastní

matka její, dcera Albrechtova, z Uher do Rakous, a jen proto

patrn nebyl její satek s Václavem uskutenn v letech, kdy

mohl Pemyslovcm valn posloužiti k upevnní se v Uhrách.

Nyní však Václav III., jsa rozhodnut o postupu svých práv Otovi,

nestál již o a bývalá ddika trnu uherského zemela vskutku

neprovdána roku 1338 v ústraní habsburského kláštera ve Švý-

caich.

Nedbaje pání dvor habsburských pidržel se tedy Václav III.

dcerky vévody tšínského, a již v tom podléhal vlivm cizím i
jen vlastnímu mladickému rozmaru, i) a urychlení satku bylo ne-

1) Že by byl Václav III. pi tom, jak tvrdí zejména Grábner,

býval veden pedevším politickými motivy, totiž snahou po upevnní
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pochybn podporováno také obecným páním, aby mladý král

co možno bez prodlení peoval o zajištní rodu. Svatba slavena

byla v Brn 5. íjna 1305, pi emž Viola, podobn jako kdysi

Rejka, pijala kesanštjší a tehdy nad jiné oblíbené jméno

Alžbty.

Hlavním svatebním hostem byl vévoda Oto, který se však

odtud i s klenoty sv. Štpána záhy vydal na dobrodružnou

pout za korunou uherskou, nedbaje obtíží, na nž jeho podnik

hned na zaátku narážel. Nebo pímá cesta z Moravy do Uher

byla mu zatarasena Matoušem Csákem a prchod zemí rakouskou

do oblasti pán z Gysinku nebyl rovnž volný, ježto jak král

Albrecht, tak jeho syn Rudolf, jsouce bud již pedem zpraveni

o plánech Otových, nebo zvdvše o nich od posl do Moravy

vyslaných, prohlásili, že bavorskému vévodovi naprosto nedovolí

pístupu do Uher. I nezbývalo Otovi, než aby se s nkolikerým

dobrodružstvím v pestrojení a v prvodu kupecké karavany pro-

plížil zemí rakouskou, než mohl na zaátku listopadu vstoupiti

v Šoproni na uherskou pdu a dosáhnouti korunovace.

Episoda ta a satek Václavv ukazují tedy, že pes smírnou

smlouvu v srpnu uzavenou pomr dvora pražského k Habsburkm
se nestal píliš velým, a k jeho zlepšení nepisplo zajisté ani

sešvakení mladého krále eského s rodem korutanským. Satek
nejstarší sestry Václavo\y Anny s vévodou Jindichem, smluvený

vlivem Oty Bavorského již za života Václava II., byl totiž

skuten vykonán v Praze 13. února 1306, kam mladý vévoda

pijel, jsa doprovázen Albrechtem, hrabtem Gorickým, Oldichem,

hrabtem z Heunbergu, a jinými pány ze zemí alpských. Vno.
jehož se Ann tehdy dostalo, bylo tradicionální vno Pemysloven.

které ovšem již dávno neodpovídalo sláv a bohatství král e-

ských; pouhých deset tisíc hiven se krilo skromn vedle obv-

nní a ranního daru 21 tisíc, jež Jindich své nevst pikl a,

odvážeje ji do nové vlasti, na zastávce v Landshut se zárukou

vévod bavorských na nkterých statcích tyrolských zapsal.

Václav III. nebyl patrn s to, aby vno zvýšil, a Jindichovi šlo

zajisté pedevším jen o dynastický svazek s královským rodem,

zviklané moci eské v Polsku, není nikterak pravdpodobné. Získání

Mška Tšínského, který byl nadto zcela v dosahu moci eské a lenníkem

královým, nemohlo míti tu cenu a všecek ráz vlády Václavovy nežádá ani

toho, abychom jednání jeho podkládali vždy stízlivé úvahy státnické.
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otvírající jeho ctižádosti veliké nadje pro pípad, kdyby Václav

snad zemel bezdtek. Tak bylo uskutenno rodinné spojení mezi

Pemyslovci a rodem Menhartovým, jež se mlo v dob netušené

blízké státi zemi eské osudným ; v Cechách bylo tehdy

nepochybn vítáno pedevším jako bezpená opora pro možné
nové spory s Habsburky.

Prozatím ovšem srážka taková nehrozila, nebo Albrecht

byl dosti zabaven zápasem s Eberhardem Virtemberským a po-

mýšlel vedle toho také na drazné uplatnní svých starších

i nov získaných práv k Durynsku a zemím míšeským proti

Wettincm. S jeho strany nebylo se králi eskému tedy obávati

znepokojení a po složení koruny uherské nechystal se ani VáclavIII

patrn k žádnému výboji, snaže se pedevším bujn užívati mla-

dého života. Ale neklidné pomry polské toho nedopustily a vtiskly

mu pece zbra do ruky.

Panství eské v Polsku bortilo se od poátku roku 1305 pováž-

liv. eští místodržící v Krakov, Vlach Rinieri a biskup Jan
Muskata, nedovedh vypuditi Vladislava Lokýtka z pevné Vislice.

Naopak, tuhý Piastovec nalézal, jak se zdá, u všech krajan
s eskou vládou nespokojených stále ochotnjší pomoci pes to,

že prý biskup mnohé z jeho stoupenc byl na hrdle ztrestal, a Vladi-

slav zmocnil se i hradu Pelczysky i nkterých jiných míst v Sando-

msku, kde mu úspchy ty pak zjednaly rychle další spojence.

Pozdjší události nasvdují tomu, že se Lokýtek nadto již tehdy

asi znova dohodl s Jindichem Hlohovským o spolený postup,

penechav slezskému spojenci nárok na vlastní zem velkopolské,

kde se Jindich záhy zmocnil aspo ásti Poznaská. Bratr

Lokýtkv, Ziemovít Dobínský, a jeho synovec Pemek Inowroc-

lavsko-Bydgoštský pak útoili na eské panství zase v Kujavsku
a jejich pomrn neveliká moc vzrostla spojením s Litevci, kteí

v lét 1305 vtrhli loupeživ do Lenicka a pokusili se na podzim
dokonce o nkterá pevná místa až v zemi kališské. eský hejtman
ve velkém Polsku, pan Oldich z Boskovic, opíraje se hlavn o po-

sádky v pevných mstech, jako byla Kališ, Hnzdno, Radziejów,

Mogilno, Pyzdry a Konin, nestail sám na tolik nepátel, a to tím

mén, že také v Pomoanech se hlásil zejm odpor proti eskému
panství.

V Praze vidli tedy, že otesené panství nelze zachrániti

než úinnou pomocí soused nkterých a úvaha ta uspíšila patrn
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postoupení Pomoan markrabatm braniborským, smluvené již

Václavem II. Nkteí historikové polští iní postoupení to tžkým
provinním Pemyslovc proti národní myšlénce polské, zapo-

mínajíce, že nebylo bez praecedencí se strany Piastovc a že

k nmu došlo patrn pod tuhým tlakem nutnosti, s nkolika stran

na krále eského doléhající. Smlouvou sepsanou dne 8. srpna 1305

se zavázal Václav III. k vydání Pomoan markrabatm Otovi,

Hemanovi a Valdemarovi, ale jen tehdy, když oni do jeho rukou

vrátí zástavy míšeské a zavážou se také zachovati nedotena

práva obyvatel pomoanských a zvlášt tch, kteí od Václava II.

dostali ze statk vévodských odmny za své služby. eská vláda

chránila tak vas své pívi"žence. Ke skutenému postupu však ne-

došlo hned v zápatí. Ješt na sklonku roku 1305 vládl v Pomo-

anech stlpský palatin Svenca a jeho syn Petr Neuenburský jakožto

zástupcové krále eského a teprve na jae 1306 proniklo vskutku

panství braniborské do nkterých ástí zem, kde se mu ostatn

nemalá ást šlechty protivila, navazují oteven styky s Lokýtkem.

Vedle markrabat braniborských ml však i iád nmeckých
rytí podpírati ohrožené panství eské v Polsku. Styky ádu
toho s Pemyslovci zstávaly totiž pátelské i v dob, když král

Albrecht na Cechy útoil a z ásti zasahovaly do vci té, jak se

zdá, také nkteré vnitní spory ádové. Velmistr Gotfrid z Hohen-

lohe, roku 1303 k resignaci donucený, dovolával se proti svému

nástupci pomoci u Albrechta, kdežto nový velmistr, Siegfrid

z Feuchtwangen, hledal naproti tomu zase oporu u Václava II.,

na jehož dvoe zvlášt landmistr pruský Konrád Sack býval

astým hostem. Proto mohl mladý Václav III. poítati s podporou

ádu, když ho docházel}^ zprávy o nebezpeí hrozícím Velko-

polsku i Kujavsku. Prolévaje tehdy práv po svém satku s Violou

v prvních dnech íjna v Bruntálu na Opavsku, vypravil odtud

k landmistrovi do Prus na rychlo ádového bratra Havla s úpnli-

vou prosbou o pomoc proti zhoubnému vpádu Litevc. Zda po-

moci té vskutku došel, nevíme, dovídáme se však bezpen, že

o nkolik msíc pozdji nepohrdl prostednictvím ádu pi jed-

nání se svými protivníky.

Synovec Lokýtkv, Pemek Inowroclavský, zpsobil totiž

tehdy, že se mšané dležitého Bešt Kujavského prohlásili

pro Lokýtka a jako svého starého pána ho zpt do zem volali.

Ale v mst byla menšina s tím nesouhlasící, která se utekla do
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tvrze beštské pod ochranu eské posádky a jejího vehtele, jaké-

hosi pana Berolda. Mezi mstem a tvrzí nastaly pestelky a hejt-

man zemský, Oldich z Boskovic, vystoupil úton proti samému

Pemkovi, jemuž zajal bratra Leška a odal hrad Barow i clo

v Radziejow. Byl však z neznámých nám píin králem odvolán

a na jeho místo postaven Pavel z Paulštejna, který prosted-

nictvím landmistra Konráda a zmínného již bratra ádového

Havla zahájil smírné jednání se stranou protivnou. Jednání

toho se úastnili také Gervard biskup vloclavský a Heman
biskup chelmský, nám dobe známý bývalý zpovdník Václava II.,

který patrn i v novém kruhu svého psobení se horliv ujímal

eských zájm.

Jednalo se v Toruni a král Václav III. nebyl neochoten smlu-

viti s Lokýtkem a jeho synovcem mír by i za nkteré ústupky

vypuzenému vévodovi. Skuten bylo smluveno v lednu 1306

aspo místní píímí, platné až do podzimu, a ekalo se, že k dal-

šímu jednání Lokýtek sám pijde do Kujavska.

Ale v záptí se vše rozbilo. Lokýtek dostal totiž z Uher pomoc

mocného palatina Amadea a ovládl na jae, patrn náhlým pe-

padením, krakovský Wawel. Msto samo se mu ovšem hned ne-

poddalo; jsouce vedeni sebevdomým vojtem Albrechtem, kra-

kovští Nmci zstali vrni eskému králi a vznikla i tu zcela po-

dobná situace jako nedávno ped tím v Bešti. Než Lokýtek na-

býval patrn v Krakovsku stále pdy, zmocnil se hlavních biskup-

ských statk i s tvrdýrri hradem Bieczem a zdá se, že již tehdy sám

Jan Muskata mu padl do rukou. Nemlo-li eské panství v bohatém

Malopolsku zcela zahynouti, byla rychlá a vydatná pomoc nutná,

a zejména bylo zachrániti Krakov.

Nebezpeí to vytrhlo mladého Václava konen z rozmailých

daremností, jimiž mail as mezi zištnými milci. Až do té chvíle

nevnoval patrn zájmm svého panství v Polsku valné pée
osobní,!) nyní však, když pomry skuten zahrozily, jal se chystati

obranu s jinošskou horoucností a jak se zdá i se stejnou náladovou

^) Opané tvrzení Grábnerovo 1. c. 137, jakoby Václav III. byl býval

pojal vážný plán, opíti moc svou o národn slovanský stát eskopolský

,,mit voUer Gleichstellung aller Landesteile", jest holá smyšlenka, pro niž

není ani stínu dokladu a která zjevn odporuje všemu, co víme o vlád
královského hocha.
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bezohledností, jaká vyznaovala všecku jeho vládu. Na sebrání

nájemného vojska nebylo penz a proto naídil král prost obecnou

zemskou hotovost k záchran Krakova.

To byla ovšem vc nezvyklá, ježto v oích ech Krakov byl

cizinou, pro niž tradicionální závazek obranné výzvy vlastn ne-

platil, a vymáhání kvapné hotovosti vzbudilo patrn v zemi,

sotva se zotavující ze spoust roku 1304, znanou nelibost a hotové

zdšení. A snad narazil Václav III. i na zjevnou neochotu a malou
obtovnost svých pán, která' rázem zkahla jeho dotavadní

dvrnost k nim. Aspo se tehdy tm, kdož nesli tžce roz-

háraný zpsob vlády Václavovy, toužíce zpt po poádku za

jeho otce platném, naskytla píležitost pesvditi krále o ne-

spolehlivosti jeho panských oblíbenc.

Podle Otakara Štýrského piinili se o to zejména nmetí
mšané, tedy nejspíše patriciové pražští, kteí za pedešlých let

mívali u komorní správy tak znaný vliv a nyní se cítili nadobro

zatlaeni. Ti prý nenápadn v stízlivé chvilce pouili krále o tom,

jak je soustavn šizen panským okolíni a ukázali mu, bude-li dále

rozdávati celá panství tam, kde jeho otec dával sotva jedinkou

vesnici, že záhy dohospodaí tak dkladn, až nejeden velmož

eský bude jeho bohatším. A skuten prý se jim podailo pohnouti

Václava k tomu, že pojal úmysl v3Tvati pánm statky nesprávn
získané.

Tak si aspo pedstavoval náhlý obrat králv štýrský souv-
kovec; kronika zbraslavská naproti tomu V3^týká pedevším

blahodárný úinek napomenutí, jimiž prý Konrád, opat zbra-

slavský, pivedl mladého krále na lepší cestu a k tomu, aby si

vedl nadále s vtší vážností a lépe se vystíhal nenáležitého hý-

iení. Než vypravování to, zvlášt zbavíme-li je trochu legendárního

a knžsky nasládlého pídechu, lze s pedchozím zcela dobíe uvésti

v soulad.

Nmecký patriciát i nmetí opate cistertí mli v magnátech,

ovládajících mladého krále, spoleného nepíítele, jehož vliv se

zajisté spolen snažili zeslabiti i zlomiti. Válka chystaná k záchran

Kjrakova a nákladné píípravy k ní ukázaly i nezletilému Václavovi

rychle, k jakým koncm vede nepoádná štdrost a jak nespoleh-

livou oporou ve chvíli poteb}^ jest vehnožné panstvo. Byl nadto

patrn nucen obrátiti se o peníze i o pjky jak k mstm tak ke'
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klášterm!) a jejich pedním zástupcm se tedy podailo nalézti

k nmu snáze pístupu a nabýti vbec vtší moci na dvoe. Zají-

mavým dokladem náhle vzrostlého vHvu obratných mnich
pak jest zejména skutenost, že se jim podailo pemluviti Václava,

aby podobn jako otec ješt ped nebezpenou výpravou do Polska

zajistil zdar své vlády rychlým založením nového cistercského

kláštera. Vskutku vydal mladý král 14. kvtna 1306 dlouhou listinu

zakládací, kterážto, pihlédneme-li blíže, se jeví dokum-entem

nesmírn zajímavým.

Václav III. se v ní pokouší zjevn o to, aby šel zcela ve stopách

otcových, ale dospívá tím vlastn k nechutnému plagiátu. Otec

založil klášter zvaný ,,Aula regia", proto nový klášter synv se

bude nazívati ,,Thronus regis" ; bude posvcen rovnž Pann
Marii a listina zakládací opakuje tytéž myšlenky, jako zakládací

listina zbraslavská, jen slovy ponkud odchylnými. V jedné vci

byl ovšem rozdíl podstatný: Václavovi II. bylo možno založiti

bohatý klášter ve vzácné oblasti u samé Prahy a od poátku jej

stkvle vyvniti; jeho syn iní tak v zapadlém kout kolonisa-

ního území na Morav, asi tam, kde dnes leží Vsetín, a zajišuje

novému založení jen skrovný dchod 100 hiven, poukázaných

na urburu kutnohorskou a tím jen velmi nepevn zajištných.

Byl to tedy spíše akademický projev ochoty, dáti se touže cestou

jako otec a jaksi poklona ped mocným ádem ,,rýnských mnich",

jehož finanní pomoc ped výpravou krakovskou byla zvlášt

cenná. Ale i tak to byl projev pro zmnu nálady královy velm.i

dležitý.

Výpravu do Polska hodlal Václav vésti sám a proto bylo teba,

aby na dobu nepítomnosti svil vládu v zemi eské plnomocnému

hejtmanovi, kterýmž se ml státi jeho švakr, Jindich Korutanský

;

jemu král, jak Dalimil výslovn poznamenal, ,,na vojnu jeda,

zemiu poruil bieše" a íídil se tedy i v tom píkladem otcovým,

že, ze zem vycházeje, kapitanát nemínil poruiti nkterému

z pán eských, nýbrž cizímu, spíznnému knížeti. Nelze vskutku

ubrániti se dojmu, že poslední msíce vlády mladého krále byly

^) Závislost mladého do boje táhnoucího krále na bohatých klášterech

ukazuje nejlépe skutenost, že i pro výzdobu své polní kaple Václav III.

si ve Zn^raslavi vypjil cenné paramenty a zejména zlatý kíž, nemaje

patrn sám penz, aby si opatil vlastní.
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patrn po mnohých stránkách vyznaeny odvrácením od dotavad-

ních sklon.

Pípravy válené pak se protáhly až do ervence a teprve

tehdy se Václav hnul na Moravu, jsa provázen velmi etným sice,

ale nevaln seízeným vojskem zemské hotovosti, která podle

zvyku doby cestou kraj nadmíru pustošila. A tak dospl nešastný

Pemyslovec až k osudnému cíli svého krátkého života, do Olo-

mouce, kde se na starém hradišti zemském, na místech dnešního

kathedrálního kostela sv. Václava, odehrála závrená tragedie

národní dynastie eské.

O zevním prbhu \Taždy Václavovy znjí zprávy letopisc

pomrn dosti shodn. Král, ubytovaný v dom dkanském,

byl po polednách dne 4. srpna, když jen lehce odn na loži odpo-

íval, kýmsi trojí ranou zrádn proklán a zemel v záptí, vdomí
již nenabyv. Stráž ped domem postavená na pokik uinný
uchopila jakéhosi nmeckého žoldnée, Konráda z Botensteinu,

který prý s krvavým nožem z domu byl vybhl, a utloukla ho

díve, nežli se se pesvdila, zda byl skuten vrahem. Píšerný

zloin pak zstal zahalen rouškou tajemství, která nikdy nebyla

s nho sata, ale tím více lákala souvkovce i badatele pozdjší

k všemožným dohadm o motivech vraždy a jejím vlastním

strjci.

V Cechách opatrní a stízliví posuzovatelé té doby, jako byl

opat zbraslavský, pokrili prost rameny a spokojili se s tvrze-

ním, že záhadu nelze vbec spolehliv rozešiti, kdežto jiní byli

ovšem mén zdrželiví a vyslovovali záhy odvážné domnnky

Tak veršovec, známý jménem Dalimil, tvrdil bez okolku, že

\Taha najal král Albrecht, a mínní to patrn mlo stejn málo

opory jako podezení, jež v naší dob nmecký historik, drže se

prost hesla „fecit, cui profui' , vrhl na Vladislava Lokýtka. V cizin

naproti tomu bylo mínní souvkovc o pvodu vraždy ku po-

divu svorné; tém všechny letopisy mimoeské vyslovují s na-

prostou uritostí, že Václav III. byl zrádn zahuben svými eskými

pány, které prý k posledku zpupn a zcela nesmysln byl urážel,

a tato shoda cizích pramen jest tak naprostá ,i) že opravdu nelze

1) Vedle letopisc, jejichž zprávy sestavil Grábner 1. c. 141, viní

eské pány z vraždy Václavovy také Sifrid z Balnhausenu (M. G. SS. XXV.
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domnnku zhola odmítnouti, zvlášt, uvážíme-li, že také Dalimil,

a hlavní vinu sune na Albrechta, tajupln naznauje pece, že

tu snad nechyblo jiných spoluvinník, o nichž soud penechává

Bohu a z nichž nkteí v dob, kdy psal, patrn ješt žiU. Z tohoto

obcházení vci a z píhšné opatrnosti, s jakou o události vyslovuje

se i opat zbraslavský, lze souditi, že také v Cechách hned po inu

se trousily zlé povsti o spoluvin nkterých pán domácích,

kteréžto podezení pak v druhé generaci ješt mnohem hlasitji

tlumoil Beneš Krabice z Veitmile.

Pražský kanovník ten, jehož styky s císaem Karlem IV.

jsou vcí známou, vytýká ve své kronice, jak neopatrn si vedl

Václav III. , s dotavadními milci svými se nepoh odnuv. V dtinné

rozhnvanosti prý si postavil v adu hrneky hlinné, které pak

jmény velmož oslovoval a holí rozbíjel, volaje: ,,Ty, pane, vra

mi hrad, který jsi vyloudil, nebo jinak, jako hrnec tento rozbiju

hlavu tvou a kteréhokoliv jiného poddaného, mn se protivícího."

Výroky ty se roznesly po zemi a jimi ohrožení polekáni pravili

v srdci svém: ,,Kam spje hošík ten? Ponecháme-li ho takto,

všechny nás znií a vypudí." A úvaha ta se prý stala skutenou

píinou záhuby Václavovy, nebo Beneš Krabice, a neoznauje

vrahy pímo, praví výslovn o pánech eských, že podle jeho pe-

svdení viny sprostiti jich nijak nelze, ježto byli bud sami pacha-

teli vraždy anebo jí schváln nezabránili, v kterémžto pípad
zanedbání se rovná spoluvin.

Vypravování to bychom ovšem mohli pokládati za holou po-

vídaku, po letech vzniklou, kdyby nápadn podobný motiv se

neobjevoval zcela nezávisle také ve veršované kronice štýrské,

která vznikala bezprostedn po zloinu. Otakar Štýrský, který

ovšem s osvdenou svou líbezností ke všemu, co jest eské, svo-

lává na zrádnou zemi eskou kletby vyslovené Davidem po smrti

Jonathanov proti hoe Gilboa, vyliuje rovnž, jaké zdšení zp-
sobily pánm nenadálé revindikaní úmysly mladého krále, který,

jsa mšany podnícen, jim prý hodlal sebrati nejen nedávno vy-

mámené statky korunní, nýbrž i ddiná zboží. Otakar nezná sice

historky s hinci, líí však podrobn, jak se král, a mšany varován.

717), Cont. Sancnicensis tercia (ib. IX. 733), Annales Matseenses (ib 832),

Annales Osterhovenses (ib XVII. 55-1) a Rocznik Gn^sowski wi^kszy

(Mon. Pol. Hist. III. 697).
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V opilé nálad s úmysly svými netajil, chvástaje se tváí v tvá
pánm, že si nyní s nimi povede jako orel, který podle stedo-

vkých povstí zval štde i jiné ptáky k hostin, ale jakmile po-

krmu ubývalo, sáhal bozohlednjhii spárem po nejbližším spolu-

hodovníku. Úmysly a výroky tmi zastrašení starší velmožové

pesvdili prý obratn své mladší druhy, že nezahubí-li krále na

tažení vojenském, zaplatí to stejn, jako Závis splatil svj krátký

lesk a vliv bídným koncem pod sekyrou královskou, ježto mladý
král patrn míní pln vstoupiti do šlépjí otcovských. S novelli-

stickou názorností vyliuje pak štýrský rýmovník, jak dvanáct

mladých rytí eských házelo v kostky o to, kdo má vraždu na

sebe vzíti a jak los padl na pana Odolena z Wildsteinu.i) který

s jedním soudruhem hrozný in vskutku vykonal a k zakrytí své

viny nadto i králova sluhu zabil. Není pochybnosti, že touha po

hodn poutavém vylíení svedla tu veršovce asi v ledaems za

meze opatrnému djepisci vy^tené, ale v podstat kryje se jeho

obraz pece s vyspravováním Benešovým a domnnku, že vražda

vyšla z kruhu pán eských, opravdu odmítnouti nelze. Snad nešlo

vskutku o chladn zosnovaný úklad hromadný, \Thající stín na

všecku velmožnou spolenost v Cechách, nýbrž spíše o osobní

zloin nkterého pána, jehož královský chlapec v nepíetné nála-

dovosti byl hluboce urazil. Stedovk znal dobe takové msty,

které stihly i korunované hlaw ; král Albrecht skonil tak a sám

Pemysl II. zahynul na Moravském poli vlastn rovnž meem
vášnivého zemana rakouského, hledajícího soukromé odvety na

bývalém svém zempánovi.

Než bu jak bud! Vskutku píiny a podrobnosti ošklivého

inu zajímají nás mnohem mén nežli jeho následky.

V Olomouci byl patrn zmaen život pobloudilého hocha,

který pedasn zasedl k stolci moci a vedl si tu jako dít, kterým

vskutku ješt byl. Kráeje bez rozvahy po kraji propasti, sítil se

do ní, a proto jest pirozené, že teprve pozdjší generace mu vno-

valy vtší míru soucitu, nežli mnozí souvkovci, jimž, jak praví

letopisec rakouského kláštera sv. Kíže, hrozná smrt se zdála

náležitým koncem neestného života. Osobní tragika však tu ustu-

^) Pána jména toho v listinách souvkých nenalézám, roku 1284 se

však v echách vyškytá Holen z Wildštejna (Reg. II. nr. 1306— 17) mezi

pedními pány zemskými. Nejde tu snad o chybu písaskou?
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puje zcela do pozadí pied tragikou celého národa, který byl nožem

úkladného vraha spolu zasažen ve chvíli osudné, kdy pod vedením

staré národní dynastie spl k velkým cílm a významu vskutku

evropskému.

Již smrt krále Václava II. byla takovou nešastnou ná-

hodou a nepíze osudu dovršila v Olomouci své dílo. Nemžeme
sice íci, kohk pravdy mly hlasy tvrdící, že i u Václava III.,

jakmile by se byl jen vybouíil, ,,áka k dobru bieše"
;
jisté jest

však, že národ eský ztratil v nm nejen panovníka, nýbrž daleko

více, totiž rod, který jej byl stmelil v celek a uvedl do západního

svta, rod, který mu dal ochranné svtce a vli k mocnému
rozptí za pirozené hranice. Pemyslovci zmizeli a národ nena-

lezl již dynastie domácí. Z ciziny mu picházeli páni, z ciziny

daleké i blízké, nkteí z nich i ocenili pln význam sudtského

království jakožto základní osy mocného státu stedoevropského,

ale to byli pece jen jednotlivci. Dynastie, jež by byla s jeho ná-

rodním životem dokonale srostla, eský národ již nepoznal, a vtom
tkvla jedna z píin jeho sirotího osudu, který jej pivedl ktomu,

že tak asto býval nucen sloužiti cílm jiným, nežli svým vlastním,

a chtl-li kdy pozdvihnouti osobit svého hlasu mezi národy evrop-

skými, býval nucen uiniti tak namnoze v odporu proti svým
králm, jak v dob husitské tak i v 17. vku.

Kroniká zbraslavský, dávaje zprávu o tom,- jak kladli mla-

ného krále do provisorního hrobu ped hlavním oltáem v Olo-

mouci, žaluje pohnut nad nepízní osudu a vyzývá lid eský, aby

hoce lkal, osiev tak bídným zpsobem. Opat Petr vidl událost

jen z nkolikaletého odstupu, plného bídy a divných zmatk;
my, patíce na ni z odstupu staletí, nemžeme než souhlasiti s jeho

smutkem.

Zpráva o záhub mladého krále letla rychle krajem, jsouc

roznášena hotovostí zemskou, která se od Olomouce rozprchla

ve zmatku tak zejmém, že i stan královský s nádhernou kaplí

polní neušel drancování. Po letech ješt se shánl klášter zbra-

slavský marn po nkterých klenotech oltáních, pjených
Václavovi III. na tažení do Polska.
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Trpké vdomí náhlé osiielosti se rozlilo zemí a národu bylo

prý jako nevst, které zahubili ženicha. Kdysi býval veliký

poet muž z pokolení Pemyslova zemi takka kletbou a teprve

seschnutí rodu na jedinou vtev v 13. vku pineslo bezpenjší
mír vnitní a pisplo podstatn k rozkvtu moci eské; nyní se

ukázal rub vci. Zmínili jsme se již, jak se možnost náhlého vymení
královského plemene plížila od dlouhých let hroziv na obzoru

eském a jak pístrachy ty konejšila v hdu proroctví, zaruující,

že rod Pemyslv bude kvésti až do sklonku dn lidských, pro-

roct\a, jejichž planost se njiií ukázala. Stedovk neznal sice

legitimity ve smyslu novodobém jako naprostého a jaksi nadpiro-

zenou mocí ozáeného nároku uritých jednotlivc na trn a

vládu — jeden každý panovník býval volen nebo aspo pijímán,

i když taková ,,electio" druhdy nebývala než pouhou formalitou, kde

syn po otci následoval— ale stedovk byl pi tom naplnn doko-

nalým pesvdením o posvátném právu rod panovnických

k trnu a hlubokou úctou k ,,sanguis regius". JednotUvé leny
dynastie národ povyšuje a teba i svrhuje s trnu, rod však,

z nhož je yybírá, jest nádoba posvcená, k níž se s chloubou

a dvrou upírají zraky všech.

Proto s pocitem ponížení uvdomoval si nyní národ, že eši,

zvyklí v posledních letech dávati sousedním krajm panovníky,

budou nuceni sami se ,,dožebrávati" vládce kdesi v cizin. Než

nešlo jen o to. Kdo stál v mužném vku, vzpomínal si ješt jasn

na strasti zem po náhlém pádu Pemysla II., na léta zmatk
a nevýslovné bídy braniborského mezivládí. Nebyla slavná vláda

Václava II. snad jen krátkým snem, ozáeným leskem moci

vskutku veliké, po nmž procitnutí bude tím trapnjší? Nebo
v dob tehdejší skoro vždy mezivládí provázely tžké zmatky. Moc

panovnická byla ješt píliš osobní a takka bez opatení, která

by automaticky podržela otže ádu státního, když panovníka

nebylo; a nadto vlastní cíl panování ml ráz pedevším koerci-

tivní, vrchole v úkolu, zabraovati bezpráví. Vládce byl jakoby

hrází, o niž se mly tíštiti vlny násilnických sklon, a kde hráz

ta padla, teba jen na chvíli, rozbíhala se záplava bezpráví zpra-

vidla do široka. asto staila jen zpráva, že král leží na smrt, aby

nepokojní se hnuli.

O Cechách to platilo zvlášt. Vidli jsme, jak vysokého na-

ptí tu dosahovaly protichdné sklony jednotlivých skupin,
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zejména panstva, kléru a patriciátu, a jakého umní vládnoucí

ruky bylo teba, aby byla jejich rovnováha zachována. Jako

neklidnýk neslo zejména panstvo otže moci královské a spatili

jsme, že jakmile jen srážka s Albrechtem a po ní následující smrt

Václava II. ponkud uzdu uvolnila, velmožové hned zaali pro-

jevovati touhu po dravých skocích. A proto nyní, když ubohý

mladý jezdec ležel bezduch na kraji cesty, bylo podle žalobných

slov souasníkových rychle zejmo, „na jak kehkých základech

spoíval veškeren blahobyt eské vlasti." Všechny zadržované

žádostivosti a nechuti vypukly nepokryt a náladu mnohých vy-

jádil asi nejupímnji lapka jakýs, který se v pozdjších zmat-

cích s loupeživou družinou pana Zajíce z Valdeka vedral do kláštera

zbraslavského. Stanuv v novém chrám klášterním tváí v tváí

kamenné soše Václava II., vztýené nad hrobem královským,

udeil ji pstí v líc s výsmšným pokikem: „Za tvého života, králi,

krili jsme se do stínu a netroufali initi násih', anyní hle, ty hniješj,

my žijeme a iníme, co nám jest libo."

Pánové zemští se ovšem v^^stííhali tak upímného pokiku,

jaký stropil tento rouha, jehož prý nadto božská spravedlnost

v záptí potrestala oslepnutím, ale ve mnohém z nich velo asi

podobn jásavé sebevdomí. Vdli, že nyní pišla jejich chvíle,

kdy budou rozhodovati o korun podobn jako ped nkolika

lety uherští magnáti, a že moc ta jest jim zárukou beztrestnosti

ve mnohém smru. Vidli, že v dlouhém závodní s korunou o moc

v zemi nyní osud vtiskl- do jejich rukou mocnou kartu a neváhali

zneužíti šastné chvíle s plnou bezuzdností.

Se všech stran království zaznly náky na zrádná pepadání,

svévolný pych a trápení poddaných tch vrchností, které se ne-

dovedly násilí opíti. Hlavn zboží klášterní a statky mšanské
pocítily tžce nedostatek ochrany královské. Jejich bohatství,

vzrostlé ve stínu moci korunní, bylo v oích urozených soused

írsi vlastn nenáležitým a proto vhodnou koistí. Podrobnosti

nám ovšem unikají skoro naprosto. Jen náhodná pozdjší zmínka

zpravuje na píklad o tom, jak pan Jindich z Rožmberka, nejvyšší

komorník zemského soudu, a jeho bratranec pan Vítek z Land-

štejna, vniknuvše násiln do Budjovic, sehnali tu s rychty Miku-

láše, syna bohatého urburée Klarice, snažíce se patrn nabýti vrchu

v dležitém mst, které jako hlavní opora korunní moci v jižních

Cechách bylo Vítkovcm trnem v oku.

5 u s t a. Dv knihy eských déjin I. 30
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Hrazená msta vzdorovala ovšem snáze zvli panské, za to

zboží duchovní, zejména bohat zásobené statky cisterciák, uvidly

v dob mezivládí mnohou nevítanou návštvu laných soused,

kteí se již nespokojovali, jako na podzim roku 1304, s pouhým
vyjídáním vesnic klášterních a odhánním dobytka. Mnohem pád-

nji kladli nkteí z nich ruku svou na statky duchovní, a již pod

záminkou vojtských práv nebo pod zástrou jiných nárok. Tak
obsadil Haiman z Dube, syn nejvyššího purkrabí pražského,

mladík, který první svému potomstvu vysloužil pezdívku Berk,
msteko Landškroun s kruhem vesnic, zdráhaje se vrátiti je,

dokud by vlastník, klášter zbraslavský, nesložil vysoké výkupné.

Abd takových pinášel kléru rozechvlý okamžik více, a to zvlášt

tam, kde šlo o staré sporv vlastnické, jako mezi panem z Valdeka

a klášterniky zbraslavskýani o lesy brdské, nebo mezi biskupem

a Hynkem Krušinou z Lichtemburka o pozstalost Závise z Falken-

štejna, tchána Hynkova. Jinde zase byl boulivý neklid zpso-

bován návratem starých, vytlaených pán ; tak v Opavsku, kam
na ráz se vrátil vévoda Mikuláš k ztracenému údlu se hláse.

Zmatek a nejistota rozvíily se tedy v zemi podobn jako

v hrozném roce 1278 a oi všech utištných se s nedokavým
oekáváním upíraly k Praze, pijde-h odtud aspo rychlé obno-

vení moci královské.

Bylo zejmé a obecn uznáváno, že vc ta leží pedevším v rukou

pán eských. I když posloupnost knížecí v minulých dobách

nebývala pochybná, pijímali oni na veejném roce jako pirození

zástupcové obce svobodných ddice trnu s obadným projevem

souhlasu, který slul volbou. Zlatá bulla sicilská z roku 1212 jim

št\Tzovala výslovn toto právo vohti krále a proto nyní šlo jen

o to, bude-li svoboda volby jejich naprostá nebo snad zúžena

ddickými právy plemene Pemyslova po peslici.

Souvky názor nepomíjel rád podobných nárok. Vidli

jsme, jak silný byl v Uhrách ohled na ženské píbuzenstvo vy-

melé dynastie pi obojí volb, i roku 1291 i 1301 ; v echách nad

to prý jakési listiny císaské stvrzovaly výslovn ddická práva

Pem.ysloven. Nejsou nám sice zachovány, šlo však patrn o pri-

vilegium, jež Pemysl II. kdysi v letech 1265—1267 vymohl na

králi Richardovi a kterým se koruna eská stávala ,,ženským" lénem

t. j. i po peslici ddiným. Nemaje tehdy z nkolikaletého druhého

manželství ješt jiného potomka než dcerku Kunhutu, žasnou-
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benou durynskému lantkrabti Fridrichovi, snažil se Pemysl II.

jí a ženichovi odstraniti pekážky možného nástupnictví v zemích

eských, aspo pokud šlo o lenní pomr k íši.^) Narozením Vác-

lava II. brzy potom indult pozbyl sice váhy, ale roku 1306 nebylo

tžko znova jej pipomenouti. Žila ješt sama Kunhuta jako aba-

tyše u sv. Jií náhrad pražském a kolem ní se kupilo tvero Pemy-
sloven, které nyní mohly zdvihnouti nárok na ddictví otcovské

a žádati, aby Cechové pi volb nového panovníka k nároku

tomu pihlíželi.

Byly to vesm.s dcery Václava II. z dvojího lože a vesms
bytosti mladiké. Na nejmladší z nich, Anežku, dceru polské

Rejky, nemluvn jedva roku odrostlé, ovšem sotva kdo vzpomnl.
Z dcer prvního manželství s Gutou Habsburkovnou pak byla pouze

trnáctiletá Eliška neprovdána. Nejmladší Markéta byla pes
útlý vk již manželkou Boleslava Vratislavského a v dob smrti

bratrovy asi sotva v Praze. Nejstarší Anna, vlastn rovnž ješt

pólo dít, byla, jak víme, od nkolika msíc manželkou Jindicha

Korutanského a tento satek stal se nyní pro eské djiny zvlášt

významný.

Jindich sám vládl, jak se zdá, ve chvíli vraždy olomoucké

v Cechách jakožto zemský hejtman na míst švakrov.^) Již

jeho satek s Annou nestal se patrn bez vyhlídky na možné ná-

stupnictví v zemích koruny eské a nyní, když se cesta k cíli tak

neoekávan byla otevela, neváhal mladý kníže na ni odhodlan
vkroiti.

Zena v Cechách nikdy nevládla a proto páni eští, pi-
držujíce se ddických práv Pemysloven, nili vlastn volbu jen

mezi ním a teprve dospívajícím knížetem vratislavským. To

^) O listinách tch jsme pojednali v láneku ,,K volb roku 1306"

(GoUv Sborník 153). K mínní tam vyslovenému se pidal a pesnji je

vymezil V. Novotný v as. Matice Mor. XXXVIII. 25.

^) Námitky, které jsem ve lánku v pedchozí poznámce jmenovaném
uvádl proti pítomnosti Jindichov v echách na poátku srpna 1306,

nejsou dostatené, jak správn na to ukázal V. Bozdch v lánku ,,Volební

jednání r. 1306" (Výr. zpráva zemské reálky v Píbore 1909) a ani pivsení
peeti Jindichovy k listin Dtmara z Gurnitz nedokazuje, že by Jindich
aspo 15. ervna 1306 byl býval v Korutanech dlel, nebo peeti zempanské
b^^valy k podobným listinám jakožto projev souhlasu nkdy i dodaten
pivšovány. Pkný doklad tohoto je na píklad pee Fridricha Rakouského
na listin Voka z Krava ze dne 3. bezna 1308 (Cod. dipl. Mor. VI. 15).

30*
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zlepšovalo podstatn vyhlídky korutanského vévody, ale bylo teba
jednati co nejrychleji, aby se cizí ruce nemohly vmísiti do volby

a páni eští pikroiti k zištnému vydražování stolce královského.

Bylo to tedy asi dílo Jindichovo, že termin volebního jednání

byl vypsán s nápadným chvatem. Osudný msíc srpen nebyl ješt

u konce, když se v Praze již zaaly hluné schze panstva, k voleb-

nímu roku sezvaného.

Pesných ustanovení zásadních o tom, kdo má v Cechách

podíl na volb královské, asi nebylo. Stedovk ešíval otázk}' ta-

kové nkdy dosti na neurito a nejradji prostým pihlížením

k skutené moci, což bylo tím snazší, že píi volbách podobných

hlasy se nepoítaly, nýbrž vážily. Slabší úastníci byli prostým

chórem vedle mocných protagonist a zdálo se tedy zcela piro-

zeným, že krále eského zvolí pedevším ti z obyvatelstva zem,
v jejichž rukou jest opravdový podíl na panování, bez ohledu na

jejich postavení v právu zemském. Proto vidíme, že urození

páni do Prahy se sjíždjící z porad svých nevyluovali ani

mocných mšan.
Nešlo ovšem o korporativní zastoupení stavu mstského

zvláštními posly, jako pozdji na snmech 15. vku. Volební

jednání tehdejší nemlo ješt vbec úpravných ád vysplého

snmování kuriálníhó. Byla to spíše neklidná schzka velmož
a šlechtic, zvyklých navštvovati pravidelné a zápovdné roky

dvorské, k níž byli pizváni také Pražané. Nebo pedevším jen

na n a vedle nich snad ješt na Kutnohorské, namnoze s Prahou

tsn souvisící, smúne mysleti, kdykoliv se v dob té mluví o ,,cives"

jakožto úastnících zemských bh, a nikoliv snad na zástupce

mst venkovských. Praha zosobuje tehdy jaksi sama sílu cizího

mšanstva v zemivi panstvu, a to nikoliv snad výslovným zmoc-

nním ostatních mst,i) nýbrž prost proto, že se uvnit jejích hradeb

za posledních Pemyslovc rozmohly rody, které penžním bo-

hatstvím, majetkem nemovitým a osobním sebevdomím zejm
perstaly nížinu mstského života, prorážely hráz dlící svt

,
.chlapský" od ,,zemanského" a tiskly se mimodk do spolenosti

1) Msta ta ovšem uznávala namnoze mlky toto postavení Prahy

jako pirozené Tak pravili ko ínští r. 1310, rozpakuj íce se pijmouti

o své ujm nového krále Jana: ,,Nolumus hune primm regnare super

nos, sed quidquid Praga, nostra metropolis, fecerit. hoc et nos simi-

liter faciemus . '

'
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vyšší a i do ruchu dvorského života. Mluvih jsme o tom dosti již

v pedchozích kapitolách a vytkli, že na poátku 14. vku Praha

mla v zemi eské asi zcela podobné postavení jako v Uhrách

msto Budín, jehož bojovný patriciát míval rovnž znaný podíl

na volbách královských ne jako zástupce veškerého stavu mst-

ského v zemi, nýbrž svým individuálním významem. A píklad
podobných dalo by se ostatn nalézti v cizin ješt více ; hned

postavení Londýna v anglické „Magna charta" jest téhož rázu,

nebo jediní londýnští sedí s poátku vedle baron ve stavovských

výborech íšských.

O prbhu volebního jednání na sklonku srpna 1306 v Praze

zahájeného jsou zprávy naše bohužel velmi kusé. Víme jen, že se

Jindich Korutanský úsiln domáhal od poátku, aby byl jako

manžel nejstarší z ddiek trnu piijat za krále a že ona privilegia

cís£iská, nárok Pemysloven podpírající, byla veejn tena.

A valná ást shromáždných pán souhlasila vskutku s ešením

takovým tím spíše, že Jindich sám jako zemský hejtman prý

vzbudil nadji na dobrou vládu. Než záhy ozvaly se i hlasy pro-

tivné, které, pomíjejíce vbec ddické nároky Pemysloven, k tomu

se nesly, aby eská koruna byla podána rakouskému vévodovi

Rudolfovi. Proti korutanské kandidatue vystoupila kandidatura

habsburská.

Její vznik není ovšem zcela jasný, ale sotva lze míti za to, že

byla výsledkem spontánního rozhodnutí pán eských. Habs-

burské strany za posledních let pedchozích v Cechách jist ne-

bylo a jest spíše podobno pravd, že první popud pišel od samého

vévody Rudolfa z Vídn. Rudolfovi byly ovšem nadje korutan-

ského strýce od poátku zejmé a jakmile došla zpráva o katastrof

olomúcké, zvážil jist na ráz i nebezpeí, které hrozilo habsbur-

skému panování v zemích alpských, kdyby je moc Jindichova

sevela z jihu i ze severu. Nebo moc taková mohla rychle nabýti

sklonu k obnovování velikého panství Pemysla II. a nebezpeí

se dalo v as zažehnati jen vlastní habsburskou kandidaturou

v echách.

A také král Albrecht byl nepochybn téhož názoru. Neuvi-
telná zpráva o vražd Václavov ho stihla u Hagenavy na Rýn
práv, když v Elsasích sbíral rytíský voj k výprav do Míšn a

do Durynk. Nebo nedlouho ped tím ve Fuld byl vynesl slavnostn

íšský acht proti wettinským lantkrabatm Fridrichovi a Diez-
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manovi, jsa hotov se vším úsilím sklízeti plody smlouvy uzavené
s Václavem III. roku pedchozího a zmocniti se i kraje kolem

Wartburku i bohatých lén míšeských. Vc eská byla však ped-
njší a Albrecht neznal váhavosti. Bez prodlení odkládá tažení a

chvátá na pomezí eské ; 20. srpna byl ve Spýru, den na to ve

Wimpfen na Neckaru a pak ho již nalézáme v Norimberce, odkud
byl styk s Cechy nejsnazší. A ješt než taní dorazil, vypravil do

Prahy slavnostní posly, žádaje pán eských dtkliv, aby králem

nevolili jiného, než jeho syna Rudolfa.

Tak narazil korutanský vévoda pes veškeren chvat na vážné

pekážky, jež mu znemožnily vyíditi vc prostým nábhem.
Poet tch, kteí se na první ráz piklonili k myšlence vohti Ru-

dolfa, nebyl ovšem veliký, byli však mezi nimi vážení mužové a

vládli úinnými dvody. Bylo tak na snad, že, bude-li syn Alb-

recht\- pominut, nic neuchrání znavené a vyerpané zem eské
od nových útok krále ímského. Voliti Jindicha znamenalo

voliti válku s mocným sousedem a pochopíme, že práv živly po

míru toužící, jako byli vli\Tií opate cistercští, se r^xhle zviklaly

v závazku vrnosti k ženské pošlosti rodu Pemyslova, jak to dobe
vysvítá z vypravování kroniky zbraslavské.

Vtšina voli však lnula pevnji k domácí dynastii, jejíž

koeny se ztrácely v temnu národních povstí a která dala echm
tolik slavných chvil. A což nebyl rakouský Rudolf týž kníže, který

nedávno v ele rot kumánských \Tah a pali projíždl zemí

eskou, nebyl jeho otec zasmušilý, jednooký král, jehož m.oc vbec
vyrostla z krve prolité na Moravském poli a jehož tvrdá ruka

pinesla tolik bd do zem eské? Korutanský vévoda byl ovšem

také cizinec a syn drobného nmeckého knížete, který si prodloužil

vévodský pláš kusem urvaným z královského šatu Pemyslova

;

ale toho se v Cechách již asi mnoho nevzpomínalo. Korutany ne-

souvisely se zemmi eskýTui pímo, v posledních bojích za

Václava II. jejich knížata nestála v šiku bezohledných útoník
a syn Menhartv, jakožto cho Pemyslovny, stává se proto jaksi

národním kandidátem proti rakouskému ,,vrahovi".

Cvahy ty, jejichž ohlas zní ješt z verš Dalimilových, rozvíily

mocn Prahou a zpsobily tu obecnou, i do nízkých vrstev sáhající

náladu, která nebyla bez úinku na vlastní volie. Pozdji se \'y-

pravovalo dokonce, že mladé Pemyslovny, na kolena klesnuvše

ped shromáždnými pány, úpnliv prosily, aby nebyh' zbavovány
'
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ddictví^) otcovského. V tom tradice pozdjší snad ponkud pi-

barvovala, ale jist volební rok nebyl bez výjev hluných a vzru-

šujících. Lid pražský projevoval nepokryt Jindichovi svou ná-

klonnost a pod tlakem nálady té byl Korutanec konen vtšinou

voli vskutku provolán králem nkdy na zaátku msíce záí.

Avšak, jako se ve stedovku zhusta stávalo, menšina neustou-

pila od svého nápadníka a rovnž neustoupil král Albrecht, Byl

tentokrát odhodlán nespokojiti se s pouhým odbytným soustem.

eskou korunu chtl svému rodu získati stj co stj a o právní

dvody nebyla nouze. V^/zýval-li ped tím Cechy, aby vohli jeho

syna svým králem, zdraznil nyní, po prohe, zcela jiné hledisko.

echy se mu rázem staly prost lénem íšským, osielým smrtí

posledního mužského potomka lenního rodu a proto na íši spadlým,

o nmž rozhodovati písluší jen ímskému králi. Ddických nárok
Pemysloven, opírajících se o listiny krále Richarda, byl hotov

stejn nedbáti, jako otec nedbal jiných list Richardem udlených
králi eskému, a volební právo pán eských, a zaruené bullou

sicilskou, mlo prost ustoupiti tíze jeho mee.

Již do Norimberka pijel patrn s potem branného lidu;

rozmnožoval jej chvatn v nejbližších nedlích, chystaje se pes
Chebsko vpadnouti do západních ech a dávaje zárove pokyn
Rudolfovi, aby i on s rakouskými pány z jihu vytrhl ku Praze.

Slo o to, zda se Jindich Korutanský odváží eliti hrozící boui.

S poátku hodlal zajisté. Aspo hledal spojence. Osmého
záí se sešel na pomezí eskobavorském v Brod s vévodou dolno-

bavorským Štpánem, uzavíraje s ním obrannou smlouvu, jejíž

hrot elil zjevn proti Habsburkm. A smlouvu tu podepsal Stepán

také jménem svého bratra Oty, v Uhrách o trn zápasícího, takže

Jindich mohl doufati, že tímto spojením s dolnobavorskými

^) Vypravování to má Pulkava (F. R. Boh. 5, 188), který je ovšem
v druhé redakci své práce spojil s výpisky z kroniky zbraslavské tak ne-

šastn, že obraz volby u nho jest zcela v opak obrácen. Jest však zejmé,
že zmatek ten vznikl jen nedbalým užíváním a násilným zkracováním
pedloh, s jakým se u Pulkavy i jinde (na píklad pi událostech roku 1248)

setkáváme, a názor Grábnerv (1. c. 153), jen o vylíení volby roku 1306

se opírající, jakoby Pulkava byl užíval kroniky zbraslavské v redakci zcela

jiné, než jaká nám se zachovala, jest nepochybn nesprávný a zamotává
jasný pomr dvou pramen doliady zcela zbytenými a celkovým
srovnáním neopenými.
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vévody donutí Habsburky k opatrnému postupu a nabude asu,
aby se v Cechách upevnil. V tom se však tžce zklamal.

Nebo neekaje ani, až otec z Chebska vyrazí, pronikl Rudolf

v druhé polovici záí pres Jihlavu do Cech a prvního íjna stanul

již ped samými hradbami pražskými. i) Výpad nebyl jist bez

nebezpeí, ml však plný úspch. Korutanec netroufal si útoku

Rudolfovu polem vbec ehti, nemaje patrn ádného vojska.

Valných sil branných s sebou do Cech nepivedl a bratr Ota, s nímž

se dhl o otcovské ddictví, sotva mu mohl poslati rychlou pomoc,

jsa práv zabaven hraniním bojem s gorickými sousedy. Bavor-

ského spojence pak stehl král Albrecht a tak nezbývalo Jindi-

chovi, než aby poítal s tím, že panstvo eské projeví za uhájením

Prahy a odraženíin habsburského vpádu podobnou horlivost jako

roku 1304. Než tu se rychle ukázalo, že koeny Jindichovy netkvly

v eské pd ješt tak hluboko, aby mohl beztrestn nápodobiti

defensivní postup Václava II.

Štýrský Otakar líí velmi názorn, jak se v kritické chvíli

páni eští ze závazku vyvlékali tvrzením, že jsou sice hotovi ddic-

kého nároku Pemysloven hájiti poadem práva, že však tžko jim

jest se zbraní v ruce znova eliti ímskému králi a jeho synovi.

^) Opan si vc pedstavoval Otakar Št^Tský, kter\' své obšírné

vylíení volby Rudolfovy pomátl domnnkou, jakoby byl první k Praze

pitáhl král Albrecht a zde se stavy eskými vyjednával díve, než za ním
Rudolf pijel, kdežto vskutku, jak Ustiny dosvdují, rakouský vévoda

otce pedešel. Tím dostává se vypravování Otakarovo ovšem do mnoha-

násobného odporu s ostatními prameny, bylo by však s chybou úpln je

proto pomíjeti, tím spíše, že také pro tuto ást rýmované kroniky jest

teba upustiti od mínní, piinním SeemúUerovým zobecnlého, jakoby

pramenem Otakarovvm byla býv^ala první kniha kroniky zbraslavské.

teme-li pozorn únavné sloupce verš Otakarových, k roku 1306 hledících,

poznáme, že veršovec sice sám tehdy jist ech nenavštívil, jak Horczicka

(Mitt. d. Ver. XVII. 197) a jiní za to mli, ale zdá se pravdpodobným, že

erpal zprávy své o tehdejších událostech eskýxh aspo od nkterého,

tebas podízeného, úastníka tažení Rudolfova ku Praze. Tak dovdl se

mnoho zajímavých podrobností, ale zmotal k nerozeznání jejich postup

a znesváil je nadto nkterými typickými doplky, jež mly zvýšiti pou-

ta\ ost vypravování a posloužiti jeho ucelení, zvlášt kde šlo o událost tak

sensaní a nepostrádající erotického pídechu, jako byl urychlený satek

Rudolfv s vdovou po Václavu II. Proto jest teba pijmouti z vylíení

toho jen podrobnosti, které pirozen doplují zprávy jinj-mi prameny

spolehliv ovené.
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Vc Jindichova se jim. patrn jevila ztracenou, zvlášt když v prv-

ních dnech íjna 1306 také Albrecht s vojskem svým vstoupil

z Chebska do Cech a, proniknuv až k Lounm, tam tábor rozbil.

Tu zmizela nadobro ochota velmož eských nasaditi hrdla

a statky za Korutance a dochází naopak k rychlému pecházení

jejich na stranu rakouskou. Listiny vydané v tchto rozhodných

dnech Rudolfem ped Prahou i Albrechtem u Loun ukazují ovšem,

jak cenných ústupk mnozí z nich dovedli pestupem svým na-

býti, a že neopustili stranu Jindichovu zadarmo. Tak získává

pan Jindich z Rožmberka nárok na hrabství i hrad Raabs v Ra-

kousích, které míval již kdysi jeho otec a které posouvalo pána

svého takka do svobodné šlechty íšské. O jiné vci šlo zase panu

Raimundovi z Lichtemburka, kterýml pedevším dvodnou obavu,

aby nový král eský nezkoumal píliš dkladn zpsob, jakým
mnohé korunní statky v dobách Václava IIL pešly do jeho rukou.

Proto si dal králem Albrechtem 10. íjna v Lounech potvrditi

výsluhy ty a nárok na nkteré sumy splatné z urbury královské,

získávaje nadto i slib, že obdrží od Rudolfa výnosný a vlivuplný

úad podkomoský, stejn jako si pan Jindich z Rožmberka
vymohl, že bude zachován pi úadu nejvyššího komorníka.

A s pány tmi picházeli jiní, šlechtici i patriciové, nabízejíce

králi ímskému i vévodovi rakouskému ke koupi své poslušenství

a služby, takže po nkolik dn patrn posel za poslem chodil mezi

táborem lounským a Prahou v tchto vcech. Oba Habsburkové
pak nezavírali nikterak ruky štdrosti své. Vévoda rakouský ídil

se pi tom, — aspo tak tvrdí, ne bez zlomyslnosti, Dalimil —
radou otcovou, aby neodvažoval píliš úzkostliv proseb pán
eských, nýbrž do vle jim dával pergamen a ernidla. Až usedne

pevn v sedle, pak prý bude snadno, vše jim zase odejmouti a

,,šíji meem oholiti". Proto nestail kanclé Rudolfv, mistr

Bertold z Kyburka, mnohoobroný fará hollabrunský, peetiti

listiny o darování hrad, msteek a jiných dchod eským
pánm pi tomto málo dstojném trhu o korunu eskou.

Hromadná deserce odala tak v nkolika málo dnech Jindi-
chovi Korutanskému veškerou nadji na udržení Prahy a zem. Ne-
pítel stál ped hradbami a kolem rostla zrada. Nezbýval než útk
a Jindich nebyl tou mrou hrdinou, aby promeškal vhodnou
chvíli k nmu. Kterési noci se vykradl z Prahy i s manželkou
svou tak neoekávan a skryt, že ani mladiká švakrová jeho,
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Eliška, o úmyslu jejich nezvdla a bez pomoci jsouc tu ostavena,

zoufalstvím takka šílela. Odvážná sázka byla ztracena a syn

Menhartv, nedokav se ani slavnostního nastolení, bral se pes
Bavory zpt do Tyrol bez valné nadje, že vc se kdy ješt zmní
v jeho prospch.

Habsburkové zvítzili takka bez boje, pouhým zdraznním
vle k vítzství odsunuli železnou rukou právo Pemysloven,

ale šlo o to, nebylo-li by užiteno úspchu získanému mocí dodati

pece právního zabezpeení. Albrecht, nechávaje na žádost Cech,
zhouby zem se obávajících, vojsko své u Loun a zajev sám do
tábora ped Prahou ,i) mohl zajisté trvati pi tom, že udlí synovi

echy a Moravu prost z vlastní moci jakožto spadlé léno íšské.

Ale vc mla i stinné stránky. Král eský, opírající se jen o lenní

praporec pijatý z rukou otcových, mohl se v budoucnosti snadno

octnouti v nesnázích, kdyby koruna ímská pešla, podobn jako

roku 1292, zase na pána Habskurkm nepejícího. Tu se mohlo

opominutí volby bullou sicilskou stanovené snadno vymstíti

a sloužiti k popení jejich práva. Proto vidíme, že Albrecht byl

po útku Jindichov rázem znova ochoten uznati volební právo

Cech, vyzní-li ve prospch jeho s^nia. Rudolf ml býti v Praze

slavn a jednohlasn zvolen a vtší ást pán, díve Jindichovi

pející, byla nyní k tomu svolná, a ne bez podmínek.

Albrecht a jeho syn získali sice bohatými dary a sliby jednot-

liv mnoho velmož, nyní kladlo však panstvo eské také jako

celek své požadavky. Nevíme, zda dosáhlo již od Rudolfa obec-

ného reversu, zaruujícího svobody zemské a obmezujícího v ne-

jedné vci \^slovn moc panovníkovu, jaký byl od následujících

panovník ped vstupem na trn vyžadován ; ale pravd se to vebui

podobá. Zcela urit víme, že nový král byl zejména nucen vzíti

na sebe výslovn tžké bím dlužních závazk posledních Pe-
myslovc a uznati i zástavy jimi uinné. Pro mnohé z pán jevil se

patrn práv tento bod zvlášt dležitým, nebo pozdjší záznamy

nám ukazují, v jak velké míe nkteí z nich byli viteli koruny.

^) Stalo se tak nkdy mezi 10.— 16. íjnem. Tvrzení V. Novotného

(Kronika Zbraslavská 191), že Rudolf již 3. íjna byl v Praze, opírá se jen

o nesprávný regest Emlerv k listin . 2108 ; píslušný text listiny ukazuje,

že vévoda vskutku ješt ležel ped Prahou. A rovnž nesprávn položil

Emler listinu Albrechtovou . 2110 k 8. íinu
; patí k 10 a ukazuje, že král

bjd tehdy ješt v Lounech.
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Tak poítal si Hynek z Dube peníz, který ml roku 1306 ješt

za králem, na 2638 hiven, a ii pana Jindicha z Lipé inila suma

ta 2250 hiven, tedy obnosy po pedstav doby vskutku znané,

jejichž splácení si páni u nápadníka koruny ovšem neopominuli

zásadn zajistiti. Ale byly tu i otázky rázu podstatnjšího,

hledící k samým základm veejného práva v Cechách, pi nichž

nepostaovalo pouhé slovo budoucího krále eského. Tak vidíme,

že si páni eští tehdy vymohli i na jeho otci, králi Albrechtovi,

slavnostní potvrzení bully sicilské z roku 1212 a jest jasné, že jim

pi tom šlo zejména o potvrzení práva, voliti si a pijímati krále;

nebo zárove byl Albrecht nucen potvrditi jim i listinu císaskou

z roku 1216, k volb Václava I. hledící.^)

Jednání s pány eskými ped vstupem Rudolfovým do Prahy
\' polovici íj na vedené nabylo tak vbec rázu j akési revise pomru
koruny eské k íši a jest zajímavé, že panstvo spolu s mstem
Prahou neváhalo vi ímskému králi vystupovati tu j ako legitimní

zástupce celého ,,regnum Bohemiae". Jako mezivládí po smrti

Pemysla IL mla i tato a nejblíže následující doba nemalý vý-

znam pro vývoj státního sebevdomí obce panské v Cechách.

Nebo ro\^n jako se souvcí páni uherští pevn drželi ,,svobody

voliti krále svého" a hájili jí i proti nárokm papežského stolce,

podobn také eské panstvo trvá vi králi ímskému pi názoru,

že eská koruna není prostým lénem íšským, nýbrž královstvím

skuteným, kde národ volí a pijímá svého pána.*) A Albrecht

') Jest to zejmé z listiny pán eských z 23. íjna 1306 (Reg. II.

nr. 2121). Emler má tu v píliš struném výtahu svém ovšem mylné tvrzem',

že inserovaná listina jest Reg. I. nr. 532, pohlédnutím do originálu ve

státním archivu vídeském zachovaného zjistil jsem však, že jde vskutku

o nr. 531, totiž o zlatou bullu sicilskou.

-) Patrn dovolávali e zárove i starších výsad, než byla bulla sicilská

a opírali se o nejednu historickou reminiscenci, tebas že ji nebylo lze

doložiti pímo listinou. Vysvítá to dobe z drazu, sjakým napíklad Dalimil,

nejvýraznjší tlumoník tehdejších názor šlechty eské, vypravuje o od-

mn, jíž se zemi eské za prvm'ho krále, Vratislava, dostalo císaem
Jindichem IV.

,,Tehdy císa dá zemi eské svobodenství

a u volení dobrovolenství,

když by pirozeného knze nejmli.

kohož by zvolili, toho by za knze jmii".

.\ zajisté leckdo byl sto, aby uvedl i slova sázavského pokraovatele
Kosmova z druhé polovice 12. vku, dovozujícího ,,quod electio ducis Boe-
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byl hotov páti Cechm práv zajištných bullou sicilskou, ale za

cenu upuštní od jiných, pozdjších výsad; šlo mu patrn jednak

o listiny Richardovy, zaruující ddická práva Pemysloven, ale

dále také o ústupky jím samým Václavovi II. uinné roku 1298,

jimiž Cechy byly taki"ka veškerých závazk k íši sproštny.

Vše to mlo zmizeti, privilej z roku 1212 mla zstati zase

normou pomru Cech k íši a vc byla prost vykonána tak, že páni,

království eské zastupující, zpeetili Albrechtovi slavný revers,

v nmž vyznali, že od nho ,,ani nežádali aniž obdrželi" potvrzení

jiných listin pro království eské než zmínných dvou z roku

1212 a 1216. Tím byla ostatní privilegia odstranna a pohbena
a není pochyby, že se král Albrecht zárove postaral, aby vbec
bez stopy zmizela.

To vše je jasné, tebas že zprávy o jednání tom zachované

jsou nadmíru skoupé ; nás však zajímá pi tom zvdti i jména

tch, kdo se ve chvíli tak dležité cítili povoláni mluviti a jednati

jménem království. Naznaili jsme již, že ani pi tomto aktu ne-

chybli Pražané; rychtá, konšelé a všecka obec Starého msta
pivsili svou pee vedle peetí magnát eských, zdrazujíce
tím své výjimené postavení mezi ostatními msty eskými. Pee-
tili ovšem na posledním míst

;
ped nimi šla ada pán, ale ani

tch nebylo mnoho a vtšinou je již známe. V ele stál biskup,

Jan z Dražic, za ním hned triumivrát za Václava II. zvláš vlivný,

totiž Hynek z Dube, Tobiáš z Bechyn a Jindich z Rožmberka;

pak následují páni Raimund z Lichtemburka, Albrecht ze Žeberka,

Jindich z Lipé a Oldich z Lichtemburka. To b5^1i tedy náelníci

panstva získaného pro volbu Rudolfovu a jest význané, že mezi

nimi není velmože z jihozápadních kraj eských, žádného Bavora

nebo pána z Valdeku, Ryzmberka a Potštejna. Uvidíme pozdji,

pro tak bylo.

Úpravou státoprávních otázek nebylo však jednání ped-

cházející nové volb ješt vyerpáno; páni eští žádali uritých

slib také v jiné vci, totiž v otázce ženitby Rudolfovy. Pozbyli

dynastie domácí a cizinec povolaný na stolec Pemyslovc ml
býti pedevším zakladatelem nové posloupnosti. To bylo hledisko,

s nímž se ve stedovku nejednou potkáváme tam, kde dochá-

miae, sicut ab aatecessoribus nostris accepimus, nunquam in imperatoris

semper autem in Boemiae principm constitit arbitrio, insua vero potestate

elcctionis sóla confirmatio.
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zelo k volb a pijímání panovníka z rodu jiného než král

dotavadních. V pípadech takových bývala dávána pednost

nápadníkovi, který ml již syny, práv proto, že pinášel s sebou

bezpenost potomstva. Rakouský vévoda však byl již na druhý rok

vdovcem a neml z prvního manželství s francouzskou princeznou

Blankou dtí. Cechm šlo nyní patrn o to, aby jako zakladatel

nové dynastie neotálel s péí o legitimní ddice trnu. Z pramen
vysvítá jasn, že bezodkladný satek byl inn pímo podmínkou

volby a proto jest na snad domnnka, zda páni nemínili cestou

tou nalézti smír mezi nároky Pemysloven a skutenou moci

habsburskou. Snad bylo vskutku njakou chvíli uvažováno o mož-

nosti satku Rudolfova s osielou Eliškou, jak to kronika štýrská

výslovn naznauje, ale, stalo-H se tak vbec, bylo od myšlenky

té patrn v záptí upuštno pro blízké píbuzenství obou, které se

píilo souvkým názorm a žádalo aspo dispensace papežské,

spojené s dlouhými prtahy. Vskutku byla Rudolfovi vyhlédnuta

jiná nevsta, vdova po Václavu II., Alžbta-Rejka, která trávila

s dceruškou své mladé vdovství na dvoe pražském.

Nkterým posuzovatelm událostí tch zdála se volba ta

z míry záhadnou, a její motiv jest zcela jasný. Byl to patrn zetel

na zachování práva ke korun polské novému králi eskému.

Náhlá smrt Václava III. znamenala také v polských pomrech
djinný obrat. Výprava, jež mohla vésti k záchran Krakova a

zachování eského panství v zemi, se rozutekla. Od vraždy olo-

moucké neuplynulo ani, plných tvero nedl a Krakov pijal Lo-

kýtka za pána, obec zemská celého vévodství s biskupem Janem
Muskatou v ele mu pisáhla vrnost a posádky eské, v rozliných

krajích polských ješt se držící, byly ztraceny. Zatím co se v Cechách

zápasilo o království, podailo se Lokýtkovi znovu nabýti všech

zemí kujavských a na poátku íjna mu holdovala i vtší ást
panstva pomoanského, takže mohl v záptí pomýšleti i na postup

do Velkého Polska, pokud je ovšem hned po pádu Václava III.

neobsadil jeho spojenec, Jindich Hlohovský, s nimž se byl Lok5rtek,

jak se zdá, o rozdlení zem již pedem dohodl. Ale proti nim

obma vystupoval tu jakožto ,,ddic království velkopolského"

i šestnáctiletý vévoda vratislavský Boleslav, opíraje nárok svj
patrn o satek s Markétou eskou, takže takka celé Polsko

vymením Pemyslovc se stalo zase jevištm závodní a zápasu

rozliných vtví piastovských o hranice údl a jednotící symbol
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královské koruny, Václavem II. znovu probuzený, mizí opt
na adu let z djin polských .i)

V Cechách však tehdy nemli panování nad Polskem ješt

nikterak za odbytou episodu. Páni, z nichž tak mnozí práv tam

byli získali ostruhy rytíské, trvali, jak se zdá, na tom, aby Rudolf

zstal i králem polským a nastoupil tak v plné ddictvíVáclava II.^)

Dcera Pemysla Velkopolského, která kdysi byla urovnala Václa-

vovi cestu ke korunovaci hnzdenské , mla nyní také nové dynastii

býti podporou pi zachování svazku esko-polského, a Rudolf se

satku s ní nikterak nevzpíral. Nebo tebas bychom nepijímali

doslovn líení Otakara Štýrského, který, chápaje se se zjevnou

zálibou píležitosti k poutavé vsuvce, obšírn vypravuje, s jak

vášnivou náklonností Rudolf na ráz zahoel k Rejce, mžeme
viti, že mladiká a ctižádostivá vdova v rozpuku svých sedm-

nácti let dovedla býti vru svdnou nevstou, když šlo o to, aby

znova vstoupila na trn.

Tak byly uklizeny veškeré pekážky a 16. íjna^) urychlené

jednání vyvrcholilo adou slavnostních akt. Rudolf byl znova

zvolen za krále eského, pijal na hrad Pražském písežný hold

panstva a podal ješt téhož dne ruku Alžbt k satku, posvce-

nému salcburským arcibiskupem Konrádem.

1) Již 6. záí 1306 udílí Boleslav jako ,,heres regni Poloniae" vesnici

jakousi ,,svému mstu" Kališi (Cod. dipl. Maj. Pel. II. nr. 905; pochybnosti

Grúnhagenovy (Schles. Reg. IV. nr. 2905) o pravosti listiny té jeví se lichými,

zvlášt pihlédneme-li k hstin otištné v Cod. dipl. Maj. Pol. II. nr. 914).

Že Boleslav pak vskutku v následující dob zápasil s Jindichem Hlo-

hovským, dosvdují zápisy v útech vratislavských (HenricusPauper. 18).

zdá se však, že se mu valn nedailo, nebo roku 1308 vládl i v Kališi Jindich

Hlohovský, který vbec až do smrti (1309) zachoval panství nad celým

tém Velkým Polskem a uhájil ho i proti Lokýtkovi, zápasem o Pomoany
valn zabavenému (viz Mon. Hist. Pol. III. 41 a K. Potkaúski, Walka

o Pozna v Rozpr. Ak. Kra,kov. 38, 5).

") Že Rudolf hned po volk pijal titul krále eského i polského, jest

zejmé jeho listin, na píklad z Reg. IV. nr. 1944.

') Datum to jest doloženo dvojím, vzájemn nezávislým pramenem,

totiž jednak kronikou erfurtskou (M. G. SS. XXX. 1, 457) a pak ješt

pesnji zápisem zachovaným v kompilaci t. zv. Beneše Minority, kde teme
urit: Dominica, qua legitur evangelium ,,Simile est regnum coelorum

regi, qui fecit nuptias etc."
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Království eské mlo nového panovníka, Praha to však neví-

tala s tváí radostnou. Lidu jevil se Rudolf vskutku vetelcem,

který, jsa podporován nevrou prodejných pán, týchž pán,
které nejedná ústa vinila smrtí Václava III., vytlail holou mocí

právní ddiky království. Náklonnost veliké ásti národa prová-

zela prchajícího Jindicha a Pemyslovnu Annu jakožto pravé

ddice zem za i hranice, kdežto na Rudolfovi lpla památka,

že byl vrahem plemene eského a výtka, že jest cizincem, jehož

rukou, jak praví letopisec durynský, ,,regnum Bohemie ad Theo-

tonicos translatum est". I jeho pekotný satek s polskou prin-

ceznou, jehož vlastní motivy do širších vrstev asi nepronikly,

jevil se schválným opominutím neprovdané Pemyslovny.

Nálada ta platila ovšem asi jen málo v oích krále Albrechta,

který v záptí po volb udlil synovi mocí íšskou Cechy i Moravu

v léno a se sebedvrou si uvdomoval zázraný obrat, který

rodu jeho pinesla doba tak krátká. Práv pede dvma roky

byl nucen upustiti od obléhání Hory Kutné a s vdomím ztracené

hr}^ prchati z ech; nyní sedl jeho syn na trn v Praze, souvislá

oblast habsburské moci se prostírala od Durynska až ke hranicím

korutanským a byla nadje, že se peleje snad i do dalekého Polska.

Albrecht jist ješt nezapomnl, jak v mládí, jako synek švábského

hrabte, slyšel divy o ohromném panství krále Pemysla. Nyní on

sám a jeho syn vládli tém vším panstvím tím a mohli doufati,

že na jeho mocném podkladu i íšské korun, rovnž meem získané,'

dají nový lesk a uiní ji trvalým klenotem rodovým.

Povídávý kroniká souvky, Sifrid z Balnhusenu, vypravuje

o vidní jakéhosi knze drážanského, který prý již o vánocích

roku 1305 ve snách spatil nad královstvím eským záící svtlo

nebeské, jehož jasu se všichni podivovali; svtlo však, náhle ve

tvar ryby se mníc, padlo na zemi a zcela uhaslo, zatím co se od

západu na oblohu sunula jiná, vtší hvzda a její lesk pak ozáil

nejen eské, ale i míšeské kraje tak, že i v noci lidé mohli jako

ve dne choditi za svou prací a pole se jen hemžila rolníky.

A tu usoudili prý moudí lidé již tehdy, že dojde k pádu panství

rodu Pemyslova a po nm vzejde moc slavná a pevná, v jejímž

stínu bude mír tak zaruen, že i noc pozbude svých nebezpeí —
moc habsburská.

Jde tu patrn jen o pochlebnou vaticinatio ex eventu, ale jest

význané, že pichází práv z oblasti durynsko-míšeské, kde
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patrn nyní, po vítzství Albrechtov v Cechách, mh za vc ho-

tovou konenou porážku Wettinc a rozšíení moci habsburské.

A vskutku vidíme, že se Albrecht nedal úspchem v Cechách

pivésti k tomu, aby složil ruce v klín a delšího oddechu si popál.

Slavnosti pražské byly sotva odbyty a listiny s pány eskými
pedem smluvené 23. íjna zpeetny, a již vidíme, jak Albrecht

chvátá, aby užil zbývajících chvil podzimu pece ješt k dobytí

míšeiiského Osterlandu, zatím co jeho spojenci v Durynsku, vedení

mstem Erfurtem, oblehli pevný Wartburk.

Nepochybn jen proto, že ml úmysl ten od poátku na pa-

mti, byl král pivolil k tomu, aby vojsko jeho u Loun se zastavilo,

a rovnž není pochybnosti, že chystaný výboj Míšn mly podstatné

usnadniti i zbytky eského panství v kraji tom zachované a nyní

na prospch -moci habsburské obrácené. Výprava smovala
pímo proti Lipsku, hlavnímu stedisku wettinského odporu.

V prvních dnech listopadu minul král Altenburk a 13. toho msíce

ležel v Born na jihu od Lipska. Dosáhl-li zde úspch podstatných,

nevíme, zdá se však, že nikoliv; doba roní byla asi píliš pokroilá.

Wartburk se ubránil Erfurtským a poátkem prosince také král

ímský stanul zase na pd eské, bera se nejkratší cestou do

Vídn.
Tento návrat peS Cechy ml, jak se zdá, své zvláštní dvody.

Byle teba pány a žoldnée krále provázející ,,abdankovati" a

peníz k tomu nutný mohla poskytnouti nejsnáze mšanská pluto-

kracie eská, která kdysi bývala úhelným kamenem moci Pemy-
slovc a nyní mla sloužiti i jejich habsburským nástupcm.

Proto asi táhl Albrecht pes Horu Kutnou, a zastaviv se v kláštee

sedleckém, vymohl tu nemalou pjku na bohatém patriciovi

kutnohorském Perchtoldovi Pirknerovi a na pražských Pušovcích.

K zimnímu pobytu svému vybral si pak tentokráte Víde a nikoliv

oblíbené Švábsko, patrn proto, že uvedením Rudolfovým do

Cech nebyly ješt všechny naléhavé otázky vyízeny.

Král Albrecht ml píhš mnoho syn a nemohl pomýšleti na

to, aby zanechal veškeru moc rodovou v jediné ruce syna nejstar-

šího. Jakmile dosáhl koruny eské, byl Rudolf nucen vzdáti se

Rakous a Štýrska ve prospch druhorozeného bratra svého,

Fridricha, který již poátkem listopadu oznamuje papeži Klimen-

tovi V., že se stal podle vle svého nejjasnjš ho otce v tchto

zemích nástupcem staršího bratra, ,,na království eské i polské
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božím vnuknutím svorn zvoleného a pijatého". Zdá se sice, že

se Rudolf jen nerad a po nkterém zdráhání louil s panstvím

nad krásnými zemmi alpskými, v nichž se byl uil vládnouti,

ale rodový zájem žádal na nm ješt dalších obtí. Nebo sotva

se jen ponkud v Cechách ohál, byl nucen vymáhati na pánech

zemských, aby pivolili k takové úprav posloupnosti panovnické,

která zaruovala také jeho bratím podstatná práva k trnu e-
skému a tím ovšem valn zkracovala Cechm právo volby.

Není nám známo, pro král Albrecht naléhal na bezodkladné

zabezpeení koruny eské veškeiému svému potom-stvu touto

cestou. Rudolf byl pece mlád a práv oženn, takže bylo možno
poítati s dlouhou vládou jeho i s jeho potomstvem. Než nebyl

snad zcela zdráv; aspo Dalimil tvrdí o nm, že si vedl od pí-

chodu do Cech ve strav s podivnou písností a opatrnou zdrželi-

vostí, ,,neb mdlého života bieše". Bud jak bud; jest jisto, že

Albrecht se necítil bezpeným, dokud koruna eská pouze jeho

nejstaršímu synovi byla zaruena a uchystal ve vci té zcela

neobvyklé opatení.

Když se Rudolf na poátku roku 1307 vybral na Moravu, aby
také tam pijal poslušenství pán zemských a mst, došlo mezi ním
a otcem, provázeným novým vévodou rakouským a temi nejmlad-

šími bratry, k osobní schzce ve Znojm a pi ní k podstatné

zmn veškerého monarchického práva v korun eské. Zem.ím

eským byl tehdy uložen první pesn stanovený ád ddický,

vybudovaný na zásad
,
prvorozenství a vyhlášení zmny té se

stalo 18. ledna 1307 ve Znojm s užitím veškerého slavnostního

formalismu lenní soustavy. Vrácením symbolických korouhví

do rukou otcových vzdal se tu Rudolf lén eských, která ped
temi msíci v Praze pouze jemu byla udlena, a král Albrecht

pak podal je znova, ale ne již jemu samému, nýbrž souasn i všem
jeho bratím. A pi tom stanovil, že Rudolf má sice vlasti sám
pln a nezkrácen všemi lény koruny eské, kdyby však zemel
bez manželského potomstva anebo potomstvo to hkdy pozdji
vyhaslo, tu koruna pipadne bratím jeho nebo jejich potomkm
podle poadu prvorozenství.

To byla ovšem hluboká zmna, obmezující v dležitém bodu
zlatou bullu sicilskou a odstraující takka nadobro dotavadní

volební právo Cech, Albrechtem samým ped nkolika msíci
piznané. A ímský král si byl dobe vdom toho, že se novým

S u s t a, Dv knihy eských djin I. 31
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opatením dostává zejm v odpor s uznanou právní tradicí

eskou, která ani za dob pemyslovských neznala prostého poadu
prvorozenství, nýbrž vidla ve volb, tebas byla omezena na

píslušníky rodu královského, podstatnou podmínkou dosaho-

vání trnu. Proto v listin o novém ádu vydané král Al-

brecht vytkl výslovn, že jsou-li snad v novém ádu nkteré

právní nedostatky a nedokonalosti, s dobrým vdomím je

odstrauje a nahrazuje ,,plností naší mocí královské, jejíž míra

jest nekonená a která i nedokonalé mže uiniti dokonalým".

Penesl se tedy sofismatem o všemoci císaského práva pes veškeré

právní obtíže a sporné otázky, spoléhaje se ostatek na to, že,

jak v listin rovnž výslovn pravil, eští páni k opatení jeho

nedali pouze své svolení nýbrž dokonce o n prý prosili.

Souhlasné zprávy pramen souvkých i pozdjších ukazují

nám opravdu, že tehdy ve Znojm velmožové eští i moravští

písahali znova vrnost poddanskou nejen Rudolfovi, nýbrž

spolu i vévodovi Fridrichovi a jeho bratím, a vydali o svém pi-

stoupení k novému ádu posloupnosti i adu listin, které pak byly

dlouho chovány ve Vídni a ukazovány jakožto doklad práv habs-

burských k zemím eským a dkaz kivopísežnictví eských pán.
Panstvo eské nekladlo tedy výslovného odporu pozoru-

hodnému zmenšení svého práva mocným slovem krále ímského,

ale sotva lze viti vypravování štýi^ského veršovce, \^liujícího

vc tak, jako by eši byli Albrechtovi ve Znojm a již ped tím

zmínné handíešty pímo vnucovali a v zabezpeení ddických

práv jeho syn zvláštní prospch nalézali. Otakar, stejn jako

nkteí jiní kronikái ze zemí alpských, ml dosti podrobné zprávy

o jednání tom, ale zprávy zkalené a z druhé ruky, kterým nadto

ani pln neporozuml a siln je pomátl. Proto jest teba jeho

vylíení užívati vehni opatrn a spíše mžeme za to míti, že král

Rudolf byl naopak nucen vykupovati novou povolnost panskou

novými sliby a ústupky.

Aspo tomu nasvdují nkteré náhodn zachované zmínk}'

listin, jako o daru 200 hiven, uinném králem 27. ledna v Brn
,,de liberalitate regia" mocnému pánovi moravskému Janovi

z Meziíí, nebo listina, kterou se rakouský vévoda Fridrich za-

vazuje panu Hynkovi z Dube, že uzná a zaplatí jeho pohledávky

penžité vi korun eské, kdyby Rudolf ped zaplacením jejich

zemel.

i
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Podobnými zárukami a milostmi bylo zajisté možno se-

brati skupinu velmož ochotných k speetní žádaných revers,

ale sotva lze uviti, že oblíbenost nového krále u vší obce zemské

vzrostla takovými, dávným zvykm a právním názorm se

píícími novotami. Král Albrecht zabezpeil sice korunu eskou
svému potomstvu tak pevn, jak popsaným pergamenem a pí-

sežnými formulkami bylo lze, ale nebral patrn v poet ztrátu

popularity, která jednáním tím, sliby z íjna 1306 valn rušícím,

jeho synovi a rodu vznikala. Vskutku však vc ta byla tím více

na pováženou, že se vláda Rudolfova v echách i jinak s vehkou

pízní nesetkávala. Ovšem spíše vinou tžkých pomr, do nichž

mladý panovník vstoupil, než jeho vlastní.

Rudolf nebyl jist špatným vládcem a hospodáem. I kdyby-

chom nedali plnou víru pochlebným epilogm, jež mu vnovali

oficiosní letopisci rakouští nebo Petr Zbraslavský, který zjasnil

obraz panování Rudolfa také proto, aby stíny pozdjší vlády

korutanské tím více zernaly, jest jisté, že ptadvacetiletý král

inil vše, co mohl, aby upravil velké a nesnadné ddictví rodu

Pemyslova. Ml zajisté stízlivou ráznost á chladnou ukázn-
nost, která vbec vyznamenávala Habsburky pi prvním jejich

vstupu do velikých bh djinných. Nejvtší potíž, na niž jeho

vláda od poátku narážela, byla hromada dluh, zbylá po náhlém

ztroskotání smlých nábh Václava II., lavina, která vzrostla

nejen nerozumným hospodástvím, dary a zástavami posledního

Pemyslovce, nýbrž také ústupky uinnými Rudolfem samým
pi volebním jednání pánm i patricim. Zlatá koruna eská uvázla

hluboko v tni lichvy feudální i mšácké a bylo teba dlouhé i opa-

ti né ruky, mla-li býti odtud zase vynesena.

Pedevším léil Rudolf neduh své moci písnou spoivostí,

kterážto mu asi vbec nebyla vcí nezvyklou. Vytkli jsme

již nkolikráte ,s jak krajní opatrností Habsburkm bylo tehdy

hospodaiti, chth-li dosáhnouti velikých cíl, k nimž se rozpínala

jejich ctižádostivost. Zvlášt král Albrecht byl hotový umlec
ve zpsobu, jakým dovedl veliké náklady své politiky krýti obrat-

ným užitím všech prostedk a spojovati požadavky vysoké

hodnosti s úpornou spoivostí. A tak se i na dvoe vévodském
ve Vídni nežilo v podobném pepychu jako v Praze za posledních

Pemyslovc, jejichž dvr se proto práv rakouským annalistm
jevil ozáen leskem pímo východní irarnotratnosti. To pestalo

.31*
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za Rudolfa úpln. Se sklamáním pozorovali kramái a kupci pražští,

kteí za pedešlé vlády dvoru mnoho dodávali a zajisté s nemalým

ziskem, že se nový král snaží úpln vyprostiti z jejich Hchevných

pot, dávaje si pímo a na vlastní úet pivážeti z Rakous víno,

olej a jiné poteby pro dvorské hospodáství. Brzy ozývaly se po

ulicích pražských popvky o ,,králi hokynái" a posmšky ty se

mnily v zejmou nevoli, když se ukázalo, že král všemožným

šetením zmenšuje vbec podstatn náklad na dvr a také osobn
prostým životem uvádí v zapomenutí stkvlou magnificenci svých

pedchdc. Tu kolovaly po vší zemi vtipy o ,,králi kaše", jak

prý sob a družin nepeje sytosti. Velké msto, vzrostlé v blaho-

bytu svém nemalou mrou práv nákladným dvorem králv,

nešetících stíbrem dol a zlatem ek eských, cítilo se pímo
ohroženo skoupým cizincem, o nmž se nadto tvrdilo, že ubohou

dceru královskou, vlastní sestenku Elišku, nelítostn s otcovského

hradu sehnal dol do msta. A krom toho byla Praha zajisté málo

spokojena i s pesností, s jakou Rudolf v^nmáhal pes tžké doby

obvyklé dan i dávky.^)

A král šetil vskutku i jinak. Jen z dchod úsporných od-

kládal zajisté slavnost korunovaní, kterou jeho otec pvodn
ml za tak neodkladnou, že hned na podzim 1306 vyjednával s kapi-

tulou práv uprázdnného arcibiskupství mohuského, zda by

nepipustila, aby ji v^^konal biskup eichstádtský na míst mohu-
ského metropolity. Pak se o ní však již vbec nemluvilo, a ješt

ped sklonkem roku na stolec arcibiskupský v Mohui zasedl

nový arcibiskup, náš dobrý známý, Petr z Aspeltu. Rudolf korunou

Pemyslovc nebyl vbec ozdoben a jeho stízUvý sklon cenil

patrn nad stkvlou okázalost symbolické slavnosti praktické

úspchy, kterých bylo možno dosáhnouti velikým nákladem na

korunovaci nutným. Petr Zbraslavský tvrdí, že po dobu své vlády

z týdenních výnos urbury uvoloval pokaždé aspo tisíc hiven

na umoování dluh, a nkteré zprávy Hstinné prozrazují, že tomu

vskutku tak bylo. Vidíme na píklad, že jedinému panu Hynkovi

z Dube bylo v dubnu a kvtnu 1307 na dchodech kutnohorských

poukázáno 1638 hiven a vedle nho spláceno zárove i jiným

vitelmu.

^) O tom se dovídáme z pozdjších záznam úetních na píklad,

že byla Praha nucena vypjiti si peníze na vánoní poctu dvorem požadova-

nou u žida Jakuba.
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Kde šlo o dlužný žold, bylo opatrné hospodáství to velniož-

ným pánm eským jist vhod, jinak však bylo, šlo-li o vyplácení

zástav nemovitých. To bý^^alo panským vitelm asi stejn ne-

milé, jako jsou v naší dob málo vítány konverse státních pjek

;

znamenalo i ztrátu nadje, že za sumu zástavní, asto cen zboží

zcela nepimenou, octne se hrad nebo jiný statek komorní

trvale ve vlastnictví panského vitele a jeho rodu. Pi volb své

Rudolf byl ovšem nucen naped potvrzovati zástavy i pochybné

oprávnnosti, upevniv se však u vlád, neopominul dkladné
revise. Otakar Štýrský vypravuje, j ak volal proto všechny držitele

zboží kdysi korunních k svému dvoru a jak páni s rznými vý-

mluvami píchod odkládali, po stran proti králi se obracejíce

s nevolí a s nákem, že jest zcela v rukou cizinc a rakouské dru-

žiny. Rostoucí nevoli tu prozrazují zejm i verše Dalimilovy,

v nichž se tvrdí, že Rudolf vskutku chtl ,,všechny eské pány
zbíti" a ,,jich zlého chyte hledáše", takže ,,kdyby byl býval živ

déle, byla by pošla mezi pány veliká mele".

Panstvo poíná tedy záhy se zklamáním hledti k novému
králi vidouc, že stejn, jako bývalo za Václava II., cizí rádcové, ze-

jména rakouští páni Dtich z Pilichdorfu a Jindich ze Schaunberka,

mají na nho hlavní vliv a vedle nich i obratní opate cisterští,

Konrád Zbraslavský a Heidenreich Sedlecký, znovu nabývají

u dvora pdy. Sám biskup pražský, Jan z Dražic, vbec nevaln
píznivý cizím mnichm, dostal se do zejmého rozporu s králem

a to, jak se zdá, zejména pro neshody v potech o škodách statk
biskupských, jejichž náhrada mu byla komorou odpírána.^) Zivoto-

pisec biskupv, František Pražský, pozdji pomlouval zle Ru-
dolfa, tvrdé o nm dokonce, že odcizil kostelu pražskému cenné

klenoty i ostatky a zejména hlavu sv. Markéty. Patrn pehlížel

^) Ze by píinou sporu byly bývaly otázky správy církeA-ní, jak za

to má V. Chaloupecký (as. pátel starož. XIII. 68), není doloženo, jist

však není správná domnnka téhož autora (ib. 135), že Jan z Dražic Rudol-
fovi poslušnost venkoncem vypovdl a do tábora jeho veejných nepátel
pešel. V listin Jindicha Korutanského z 6. kvtna 1308 (Reg. II. nr.

2175), které se tu Chaloupscký dovolává, mluví se sice o škodách, jež vojska

Albrechtova a Rudolfova zpsobila na zbožích biskupských, lze to však stejn
vztahovati na boje z roku l.'>04, jako na podziriiní tažení za korunou eskou
let 1306 a 1307, které se zajisté dotklo nejednoho biskupského statku. Kdyby
byl Jan z Dražic býval stál v oteveném boji s králem, nebyl by patrn
mohl 22. února 1307 klidn s.dt v Praze (Reg. II. nr. 2132).
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opatrný král také dkladn bývalé klenoty kaple královské,

což se neobešlo bez spor s duchovenskou obcí hradu pražského.

A tak mohutnla, z rozliných pramen vyvrajíc, nechut

k habsburskému králi a nálada ta byla tím významnjší, že v zemi

eské byl kout dosti rozsáhlý, v nmž od poátku panování Ru-
dolfovo bylo velmi pochybné. Byl}^ to západní koniny eské od

Pobrdska pes Plzesko smrem ke hranicím bavorským. Zde
rada mocných pán setrvala pi tom, že Pemyslovny jsou pravé

královny zem, a nalézajíc patrn oporu v sousedních stycích

s Bavorskem, nelekala se ani branného odporu proti vnucenému

králi.

V ele pán tch se jmenuje pedevším Vilém Zajíc z Valdeka,

jímž tehdy do djin eských vstoupila postava velmi psobivá.

Syn mocného kdys Zbislava z Teboun, zavraždného v úad
podkomorniím v Praze roku 1291, byl Vilém pánem silného

hradu Valdeka u Hoovic a lenem starého rodu Buzic, pyšnícího

se znamením svinné hlavy, který jako pán Žebráku, Zbiroha i

Rožmitálu a jakožto zakladatel kláštera sv. Dobrotivé na Ostrov
ml tehdy elné místo v zemi. O panu Vilémovi slyšíme ovšem

až v p ohnutých dobách po náhlém vymení královského rodu

;

teprve tehdy sune se do popedí jeho drsná a neklidná osobnost,

zajímavá zejména tím, že ji tak zvaný Dalimil ozáil leskem uv-
domlého vlastenectví.

Pan Vilém Zajíc z Valdeka jest veršovci pravým hrdinou

eským, hájícím smle zájm domácího panstva proti cizím ve-

telcm, a ,,nelstivým pítelem jazyka eského", kdežto naopak n-
m.eckým mnichm zbraslavským, s nimiž sousedil a asté spory

míval, b3''val zosobnním panského zbujnictví, ohrožujícího veškeren

iád zem a hotového jen k loupeži zboží komorních a církevních.

A proto není snad ani náhodou, že se s pánem tím nesetkáváme

vbec pi dvoe krále Václava II. Patil patrn k tm, kdo od po-

átku s nechutí hledli na roj cizích rádc svtských i duchovních,

krále obklopující. Ne že by snad jeho eské uvdomní jazykové bylo

tak mocné, aby vše ,co nmectvím páchlo, mu bylo nesnesitelné.

Víme bezpen, že byl na píklad tsn spátelen s bavorskými lant-

krabím Oldichem z Leuchtenberka, ale vládnísmr králv, o cizince

se opírající a nové nezvyklé ády osnující, mu byl asi stejn protivný,

jako mnohým jiným pánm eským. A když v íjnu 1306 velká

ást velmož, kteí se za Václava II. u dvora pokorn tísnili, obra-
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tem ruky a beze zetele na Pemyslovny pešla od Jindicha Koru-

tanského do tábora habsburského,nebylo rovnž Viléma Zajíce mezi

nimi. Setrval pi tch, kteí hlas svých Rudolfovi nedah,

stojíce na tom, že Pemyslovny jsou jediné ,,
pravé královny"

zem,
Takových pán bylo prý zejména na Plzesku nemálo.

Jménem z nich se uvádí ovšem jen pan Ojí, patrn z Komberka,

z rodu pán Rýžmberských, který ml na Stíbrsku znamenitá

zboží. Ale také dále smrem k jihozápadu trval tento odpor proti

habsburské posloupnosti a nalézal tu mocnou oporu hlavn v panu

Bavorovi ze Strakonic, synu nevlastní sestry Václava II., který

spoléhaje na svá pevná msta Horažovice a Strakonice, vládl

také dležitým královským hradem Zvíkovem a byl tak pánem
tém celého Pootaví, maje pi tom spolu s bratry svými rozsáhlé

statky i na Blatensku, Píbramsku, Prachaticku a jinde v již-

ních echách.

Takovým zpsobem zboží panstva odporujícího od poátku
kralování Rudolfovu tvoila široký pás v hust zalesnném kraji

od dolní Berounky až k hranicím zem a odpor ten byl tím pováž-

livjší, že se nedál zajisté bez dorozumní se zahraniními protiv-

níky moci habsburské a byl mravn podepen neodvolanými

nároky Jindicha Korutanského i jeho choti.

Jindich sám ovšem po útku z Cech nepomýšlel asi mnoho
na rozvinutí úsilného zápasu s králem ímsk}hi"i a jeho synem.

Netroufal si ani vlastniti si titul zvoleného krále eského, spoko-

juje se s tím, že jeho manželka Anna se psávala v listinách svých

„Erbe des Kunigieichs ze Beheim".i) Ale jeho spojenci, vévodové

dolnobavorští, mli, jak se zdá, více odvahy setrvati v odporu proti

pílišnému vzrstu moci habsburské. Jim nešlo pouze o eské
sousedství, nýbrž také o korunu uherskou, o niž vévoda Ota od

podzima 1305 se vším úsilím zápasil, narážeje pi tom v roze-

rvané zemi nejen na stoupence Karla Roberta, nýbrž i na ne-

píze Habsburk, jeho soupee zjevn podporujících. Nebo
králové Albrecht i Rudolf eský, oplácejíce Otovi bedliv jeho

spojenectví s Jindichem Korutanským, nespokojili se s tím, že

vyslali na sklonku roku 1305 do Uher ke Karlovi Robertovi a

^) Svdí o tom zejména listiny otištné Schonachem v Mitt. d. Ver.

46, 131 a 47, 283.
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k vojvodovi sedmihradskému slavnostní poselstvo pátelské
;

Rudolf se snažil nadto zesíliti postavení strany anjouovské úinn
i propuštním rukojmí uherských, jež roku 1304 byl Václav II. do

ech odvedl. Z eského zajetí se vracející Ladislav, syn bývalého

hrabte-rychtáe budínského Vernera, pepadl pak zaátkem
ervna 1307 Budín a krvav tu potlail stoupence strany vrné
kdysi Václavovi II. a nyní Otovi Bavorskému, a to práv ve chvíli,

kdy Ota sám upadl v nastraženou léku a v zajetí vojvody sedmi-

hradského, což se prý stalo, aspo podle slov bavorského kronikáe

,

rovnž jen ,,návodem krále ímského Albrechta".

Proto pochopíme, že mezi Habsburky a dolnobavorským

Štpánem, bratrem Otovým, potrvalo prudké nepátelství i po

útku Jindichov z Cech a že odpor proti králi Rudolfovi v Ce-

chách práv na stran hranic bavorskj^ch z\'lášt tvrd se hlásil.

eští páni kraj tch byli patrn z Bavor povzbuzováni a není

ovšem vyloueno, že jejich sebedvru zesílila nadto i úspšná

obrana wettinských lantkrabat, Fridricha i Diezmana, proti po-

stupu moci habsburské v Plisesku i v Durynsku.

Práv v kvtnu 1307 utrplo vojsko Albrechtovo, vedené Jindi-

chem z Nortenburku, v jehož adách bojovali také eští manové jako

na píklad purkrabí liznický, úplnou poráiku u Lucky blíže Alten-

burka, která vzbudila veliké vzrušení po vší íši a nemalé po-

tšení všem, kdož s obavou sledovali hrozivý vzrst moci Albrech-

tovy. A neúspch ten byl tún psobivjší, že také nový pokus

o dobytí Wartburka skonil nedlouho ped tím porážkou habs-

burské výpravy a zajetím jejího vdce, hrabte z Weilnau. Ne-

ohrožení Wettinci dokazovali inem, že odpor proti králi ímskému
není nikterak beznadjný, a dodávali tím odvahy i jiným jeho

odprcm, jejichž území, roztroušená od Tyrol a Korutan pes

údly dolnobavorské až do stedních Cech a Míšn, tvoila vskutku

jakýsi dlouhý klín, štpící povážliv ve dvé íšskou a rakouskou

m.oc Habsburk.
ChtU-h tedy Albrecht i Rudolf zlomiti úinn tuto koalici

proti jejich vzrostlé moci, byli nuceni v lét 1307 opt napnouti

veškeré síly k boji. I sebral v ervnu král ímský opravdu znané

vojsko u Frankfurta nad Mohanem, aby mocným vpádem do

Durynska zkrušil Wettince. zatím co jeho syn, král Rudolf, vy-

trhl rovnž do pole, aby si opravdovou výpravou válenou v zá-

padních Cechách v^^máhal konené uznání a pokoil odbojné pány:
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Výprava ta mla plný úspch. Proti silnému vojsku královu

vtšina odbojník ani si netroufala hájiti svých tvrzí a prchla,

takže vlastním cílem tažení zstalo pokoení pana Bavora, opíra-

jícího se o msta dobe opatená. Jeho zboží byla vydatn plenna

a odpor tém již zlomen, když Rudolf s vojskem, se položil ped
pevnými Horažovicemi. Strakonický pán, nedostávaje patrn

z Bavor valné pomoci, poddával se a jednal o podmínky úplné ka-

pitulace, takže pijetí vlády Rudolfovy také v tomto koutu zem
se jevilo zajištným, zatím jeho otec v Durynkách rázn postu-

poval proti míšeským markrabatm a odpor vévod dolnobavor-

ských zajetím Otovým v Uhrách byl rovnž otesen. Ale práv
v této chvíli vrcholného úspchu, osud, který byl prvním Habs-

burkm tolik pál, odvrátil od nich svou píze.
Rudolf ped Horažovicemi tžce onemocnl. O chorob

jeho jen vzdálenjší kronika erfurtská vyslovuje obvyklé tehdy

podezení otravy; prameny lépe zpravené mluví vesms o úpla-

vici, která u krále již ped tím churavého— Otakar Štýrský si vy-

bájil, že byl zhuben píliš vášnivým milováním královny Rejky —
rychle dosáhla hrozivé síly. Cisterští opate Konrád a Heidenreich,

na kvap pivolaní k loži královu, mohli jedva nkolik slov promlu-

viti s umírajícím, jehož poslední pée platila manželce; zdvoj-

násobil jí vdovství králem Václavem II. vysazené na tyicet

tisíc hiven. Zemel 3. ervence 1307 a náhlá smrt ta práv ve

chvíli koneného úspchu budila dojem ehosi osudov tajem-

ného tím spíše, že se is mrtvolou tak náhle zkoseného mladého

krále udaly vci vskutku podivné.
i)

Dobe zpravený mladší pamtník, František Pražský, tvrdí

totiž , že smrt králova byla dvrníky jeho po j akousi dobu schváln

zatajena, ježto práv šlo o to, aby jednání s panem Bavorem o vydání

nkterých pevných mst a zejména královského hradu Zvíkova

bylo podle pání skoncováno. Proto byl prý pán ten, když pišel

do ležení hledati milosti královy, piveden k tmavému stanu,

^' nmž odpoívalo vychladlé tlo Rudolfovo, a v klamném do-

mnní, že stojí ped živým, donucen, aby se Zvíkova vskutku

vzdal do rukou pana Jindicha z Rožmberka, králi vrného. Historku

tu mohli bychom ovšem odmítnouti jako planou povídaku tábo-

') O sporném datu smrti Rudolfovy a událostech k ní se pojících

pojednali jsme ponkud podrobnji v lánku „Smrt krále Rudolfa"

(Lumír 191 (i. 1,5.3 ns.).
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rovou, kdyby její aspo ástenou pravdivost nedosvdoval
ješt jiný záznam souvký, totiž listina, vydaná králem Rudolfem

v ležení ped Horaždovicemi, ale 4. ervence, tedy den po smrti

králov. V ní panovník dává hrad Zvíkov Rožmberskému na
tak dlouho v zástavu, dokud mu nebude vydáno hrabství Raabs,

již pi volb roku 1306 slíbené, anebo, kdyby se toho dosíci nedalo,

jiné rovnocenné zboží v Cechách podle rozhodího vj/roku pana

Jindicha hrabte ze Schaunberka, nej\^ššího maršálka Tobiáše

z Bechyn a pana Albrechta ze Zeberka. A pi tom se stanoví vý-

slovn, že v pípad bí^zdtné smrti Rudolfovy závazek pechází

na Fridricha nebo kteréhokoliv jiného z bratí králových, jenž

v Cechách vlády dojde.

Listina jest zachována v originálu a ádn zpeetna, a pece
nelze pochybovati o tom, že byla sepsána až po smrti Rudolfov
s užitím nesprávného tvrzení, jakoby ji byl vydal král ješt živý.

Situace zpsobená neoekávanou smrtí Rudolfovou byla

patrn taková, že donutila jeho dvrníky k nezvyklému jednání.

Král zemel bezdtek a hlavní pedáci rakouské strany v Ce-

chách stanuli nad jeho mrtvolou v trapné úvaze, co bude dále.

Jejich cílem bylo, zabezpeiti nástupnictví na trn eském bratrovi

zemelého, Fridrichovi Rakouskému ; ale ten byl daleko a pi
nálad v Cechách obecné bylo na snad, že jeho nastoupení nebude

lehké. Pan Jindich z Rožmberka, nejvyšší komoí a velmož,

jehož hlas pi volb mocn vážil, byl ponkud znechucen tím,

že se mu dosud nedostalo Raabsu, tak závazn slibovaného. Strana

rakouská nemohla se jím bezpeiti, nedá -li mu ihned pevné záruky,

že tentokrát slib nezklame, a jakožto takové žádal Jindich pev-

ného Zvíkova. Pan Bavor sliboval sice v jednání kapitulaním vy-

dání hradu toho, ale bylo takka jisto, že peruší jednání a snad i

odpor svj obnoví, doví-li se v as o smrti králov. Chtla-li strana

rakouská tohoto mocného odprce oslabiti a zárove Rožmberka

pevn k sob pipoutati, nezbývalo než zamleti nakrátko skon Ru-

dolfv a sehráti s Bavorem smutnou hru ped stanem královským.

Pokoený vehnož sklonil, nevda, své koleno ped pouhou mrtvolou

v píšeí posazenou a podepsal rozkaz k vydání Zvíkova, naež

královský notá rychle sepsal a zpeetil listinu Jindicho\á z Rožm-

berka hrad pikazující.

Byl v tom všem zášleh ryzí tragiky. Mladý a hospodárný

král, který s takovou nechutí již pi své volb zištným páni
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dával zástavní listy, že zkušenému otci jej b^do k tomu pemlou-

vati, byl nyní nucen i jako chladnoucí mrtvola sloužiti k tomu,

aby se podobnými úpisy panská píze kupovala. A to zcela bez

užitku, nebo žádná moc nedovedla umleti odpor, který se po

vší zemi ozval proti setrvání habsburského panství, jakmile zvst

o smrti Rudolfov se rozšíila.

Historikovi není snadno oceniti krátkou vládu Rudolfovu

a výhledy k ní- se pojící. Syn Albrechtv byl nepochybn bystrý

a rázný panovník, pedurený k tomu, aby se stal také v íši

nmecké nástupcem otcovým. Vzdav se nárok na zem alpské,

byl by zajisté v zemích eských hledal základnu své moci

a zde rychle zdomácnl, takže rozešení pomru ech k íši, jaké

pinesla doba Karla IV., mohlo již za nho býti dosaženo.

A také osudy domu habsburského by se byly braly jist jinou

cestou, kdyby jeho hlavní vtev byla již ve 14. vku zachovala

vládu v naší zemi. Než veškeré dohady takové jsou plané híky
vi tvrdé skutenosti. Král zemel a síly, které jeho osobnost

vázala, zaaly znovu svou boulivou hru v krajích eských.

\'lastní rukou uložil upímn rozžalostnný opat zbraslavský

Konrád krále Rudolfa k vnému klidu do hrobky uprosted

chrámu sv. Víta na hrad Pražském, ozdobiv mu hlavu pozlace-

ným padlkem prosté koruny pemyslovské, které ,,zimní la"ál"

v život vskutku nikdy nenosil. Byl to již tetí len rodu habs-

burského, který tam ve stínu staré románské basiliky spoinul

po boku tety Guty a strýce Rudolfa, jimž, podobn jako jemu,

pobyt v zemi eské se stal v mladém vku osudným. Dtí králov-

ských po nm nezstalo a proto podle úmluv znojemských se ml
v ddictví prost uvázati vévoda rakouský Fridrich. Než stalo se

jinak.

Ovšem ne vinou Fridrichovou. Fridrich, sotva že obdržel

zprávu o skonu bratrov, vybral se ješt v ervenci s vojenským

prvodem z Rakous do jihozápadní Moravy, maje v úmyslu nej-

díve markrabstvím se zajistiti a pak do ech vstoupiti. Hned
poátek se však jevil svízelným. Pevné Znojmo neotevelo vévodovi

svých bran, a proto se položil polem u Jemnice blíže k hranicím
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eským, odkud mohl v obojím smru, jak v markrabství, tak v krá-

lovství, s pány i msty nejsnáze jednati.

Obtíží jednání toho mladý vévoda hned na poátku patrn
nepodceoval. Mohl ovšem pijmouti bez odkladu titul krále nebo

aspo ddice království eského; vždy ped pl rokem za sou-

hlasu Cech i Moravan vzal z rukou krále ímského zem koruny
eské v léno, tebas že jen in eventum. Než neuinil toho. Nechtl
patrn sáhnouti po titulu královském díve, dokud nebude pány
eskými znovu pijat a na stolec uveden, a stejn si vedl i vi
markrabství moravskému. Byl to zejm projev vážnosti k státo-

právním názorm eským, ve Znojm tak znásilnným, šlo však

o to, nemine-li se opatrnost taková úinkem, picházejíc píliš pozd.

A tu vskutku bylo záhy zjevno, že vyhlídky na Morav pro

rod habsburský jsou mnohem vlídnjší než v echách. Morava

mla od dávných dob jak ve vcech hospodáských, i) tak i jinak

zejmý sklon k zemi rakouské a dovedla i n3mí oceniti výhody
dynastického svazku mezi obojím krajem. Proto vidíme, že obec

pán moravských v Brn shromáždných s biskupem olomouckým

Janem v ele nikterak neodporovala nárokm Fridrichovým, nýbrž

nevykavši ani výsledku vcí v Cechách vyslala do ležení jemni-

ckého své zástupce, aby vévodovi jménem veškeré ,,universit as

nobihum terrae Moraviae" složili písahu vrnosti poddanské.

Ovšem ne bez podmínek. Poslové pinášeli hned návrh slav-

nostní listiny, kterou ml nový markrab Moravanm potvrditi a

rozmnožiti svobody zemské
;
požadavky pán byly v ní vad lánk

pesn shrnuty. Návrh se nám bohužel nezachoval, ale lze míti za to,

že požadavky panské nebyly zcela skromné, nebo Fridrich, a byl

r^^chle ochoten žádanou listinu vydati, zdráhal se pece pojmouti

do ní nkteré z žádaných kus. Proto vyslal do Brna s vracejícím

se poselstvem svého dvrníka, johannitského komtura meilber-

ského, Bertolda ze Salzachu, aby s pány jednal a dohodl se s nimi

též o to, kdy a kde by mu chtli složiti osobn spolenou písahu

vrnosti. Nebo slib vrnosti uinný pouhým poselstvem vévo-

dovi patrn nestail. Ale tu se ukázalo, že páni moravští nemají

pece valné chuti hned se \'ypraviti do jeho ležení. V\anlouvah se,

že vévodovi již ped pl rokem ve Znojm holdovali a že by obno-

^) Zejména vinaství moravské prozrazuje t\'to staré styk\-, jakož

i právní ády dležitých mst mora\-ských.
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vování písahy jim zpsobilo zjevn „úhonu a umenšení cti".

Kdyby vévoda mocn o to stál, byli prý ovšem hotovi vyhovti

mu, jakmile se píležitost udá, ale nezavazovali se k uritému

terminu a hledíc k lánkm vévodou odmítnutých, trvali pi své

prosb, aby do koneného inauguraního diplomu byly pece

pojaty.

Tak se vleklo smlouvání s pány po všecek msíc srpen a

souasn jednal vévoda z Jemnice ovšem také s msty moravskými,

slibuje jim slavnostní potvrzení všech výsad a svobod, jakmile

by za krále eského byl ,,
pijat a korunován". Ale nadje ta byla

zprávami z království picházejícími stále umenšována.

Zídka teklo pro schopného panovníka v jeho zemi tak málo

slz, jako v echách pro krále Rudolfa. Ne žal, nýbrž neskrývanou

radost psobila neoekávaná zpráva o jeho žalostném konci.

Lid vil, že 'zde ruka boží spoinula na vetelci, který osielé

dti domácího rodu královského s údlu jejich byl sehnal, a páni

si rovnž oddechli, jsouce zbaveni pesného potáe na trnu
a odhodláni pes sliby ve Znojm uinné tžiti podle sil z nového

bezkráloví. A zvlášt dležité bylo, že pes zejmý úspch posled-

ního tažení Rudolfova veškeren odpor strany korutanské v zá-

padních Cechách pece ješt nebyl udupán, nýbrž smrtí královou

rychle znova vzplanul.

Zejména pan Vilém Zajíc z Valdeka vystoupil nyní do popedí.

V nastalém zmatku se mu podailo sehnati s pevného Kivoklátu

švábskou posádku a jeho branná družina mohla v brzku zajíždti až

poblíž samé Prahy. Jako nevítaný host navštívil tehdy Vilém se

svou etou i klášter zbraslavský a neopustil jej s prázdnýma ru-

kama. Strana korutanská takka pes noc zdvihala se i jinde,

zejména v Praze samé, a její dvra v úspch vzrostla tak, že ne-

váhala zvláštními posly zváti Jindicha, aby z Tyrol pichvátal

do Cech a boje za práva své choti se ujal. Ulice pražské zase zhlu-

nly rozilenými spory o tom, co dále bude, a družinami pán
sjíždjících se k poradám.

Za toho stavu vcí stoupenci strany habsburské, kupící si

kolem královny Alžbty, po druhé ovdovlé, mezi nimiž zvláš

vynikali starý maršálek Dobeš Bechyský se svými pokrevenci

a bohatý patricij Volfram, netroufali si ani žádati, aby Fridrich

Rakouský byl uznán králem prost poadem nástupnickým,

v Znojm pijatým. Posouvali spíše do popedí nutnost neodpo-



494

rovati hrozné moci krále íjnského a navrhovali stran, vytýkající

právo Pemysloven, jakýsi kompromis: Fridrich ml býti
,,postu-

lován" za krále, pojme-li v manželství dceru Václava II., mladou
Elišku.

V rozilených hovorech o právní stránce vci padlo asi mnohé
prudké slovo a starému Dobešovi byla zvlášt zazlívána jizlivá

poznámka, že by snad bylo teba do Stadic jeti znova pro nkte-
rého vzdáleného píbuzného vymelého rodu, když se jeví taková

nechut k pijetí panovníka z ciziny. Naptí rostlo, až se pívrženci

Jindichovi odhodlali k násilí, jsouce jisti podporou pražské ulice.

Hlavy panstva se sešly práv— bylo to v pedveer sv. Jakuba,

tedy 24. ervence^) — k porad ve dvoe biskupském na Menším
mst a to patrn v potu nevelikém, nebo shromáždní stail

kterýsi z menších, postranních pokoj biskupových. Starý Dobeš,

dnou sklíený, byl nucen odpoívati na lžku po boku hostitele,

biskupa Jana z Dražic, a kolem nich se tísnil sbor ostatních pán,
když se z hlavní sín do komory poradní vedrala skupina ozbro-

jených stoupenc strany korutanské, vedená dvma leny rodu

z Lichtemburka, paneni Ulmanem a jeho synovcem Hynken',

zvaným Krušinou, naléhajíc hroziv na to, aby se pánové konen
prohlásili pro Jindicha Korutanského. Ve zmatku nastalém byl

hlasit odporující pan Dobeš ubit nkým z Lichtemburk ; na

zloinu tom spolupsobilo snad i staré záští soukromé. Byl Hynel:

Krušina zetm Závise z Falkenštejna, jehož pád pedevším panu

Dobešovi a jeho rodu byl piítán a o jehož ddictví pan Hynek

pak vedl ješt po letech pe s vítznou stranou.

Rána meem bezmocnému starci, jehož dlouho pamtníci

zvali ,,velikým Dobešem", vyrovnávala tedy velmi staré úty,

ale byla zárove smrtelnou ranou kandidatue habsburské. Nebo
násilné vystoupení v panské porad bylo znamením k boulivému

vzchopení strany korutanské v Praze vbec, kterým stoupenci

habsburští i z patriciátu pražského mli býti pohubeni a zastra-

1) Datum to má t. z. Beneš Minorita, u nhož práv v tchto letech

jsou zejmé sledy staršího pramene letopisného. Ostatn pináší o událostech

pražských roku 1307 vedle kroniky zbrasla\ ské a Otakara Štýrského dobré

zprávy také Beneš Krabice, který erpal patrn z tradice kathedrálního

kléru pražského, tebas že již neporozuml ^ždy pravé podstat vci. Naproti

tomu mén spolehlivým jeví se vylíeni Pulkavovo, který se snažil pedevším
hlavní výjev co nejvíce zdramatisovati.
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šeni. Volframovi, po nmž se odprcové zvlášt byli shánli již

v dom biskupském, podailo se z msta prchnouti, ale jiný straník

rakouský, bohatý Hiltmar Fridinger, zahynul ve vratech mino-

ritského chrámu sv. Jakuba, kde hledal patrn asylu, byv ubit

luzou vedenou staromstským mšanem Mikulášem, eeným
Thusintmark.

Strach padl na neetné ostatní stoupence habsburského ná-

padníka a pod tlakem obecné nálady byla volba Jindichova za-

jištna. Šlo jen o to, zda se korutanský vévoda odváží do Cech,

odkud byl deset msíc ped tím tak nehrdinsky uprchl.

A zdá se vskutku, že Jindich trochu váhal s uposlechnutím

hlas svých stoupenc, ta^že teprve drazná pímluva a slib

pomoci dolnobavorského vévody Štpána ho k tomu pimly,

aby se podruhé pustil v odvážný podnik. Aspo vyznívá to ze slov

kronik bavorských a pochopíme snadno, pro tak bylo. Vévodovi

Štpánovi i jeho v Uhrách zajatému bratru stalo se zájmem opravdu

životním, aby v Cechách rod habsburský pole neopanoval. Hnvivé
verše Otakara Štýrského prozrazují jasn, že od vymení Pemy-
slovc dolnobavorský Lancut byl vbec místem, kam hlavn

se sbíhaly rozliné nitky protihabsburské politiky ; odtud bylo

nejúinnji usilováno o souinnost všech, kdož v íši odporovali

pemoci krále Albrechta, a bohaté Cechy mly zstati ústedním

lánkem v tomto etze. Svou i cizí pomoc zaruoval tedy Štpán
Jindichovi, jen aby ho pohnul k obnovení sázky. Ve Švábsku se

byl utkal nedávno ped -tím ve zjevném nepátelství s mocí habs-

burskou znovu dobrodružný hrab Eberhard Virtemberský,

jehož služby mohly býti vehni cenné každému, kdo je dovedl za-

platiti. Proto navázal s ním vévoda Štpán bez odkladu jednání,

aby zajistil Jindichovi etu jeho otužilých manu pro oekávaný
boj o Cechy, ale neopominul zárove poítati i s pomocí wettinského

lantkrabte Fridricha Pokousaného, který, jsa pímo ohrožen vý-

pravou Albrechtovou v Durynsku i v Míšni, bez rozpak sliboval

veškerou pomoc nárokm svého korutanského švakra.

Tmito nadjemi a sliby jsa pohánn odvážil se vévoda Jindich

s neetnou družinou, zanechávaje zatím v Tyrolích mladikou
cho svou, jež byla práv s outžkem,^) rychlé jízdy do Cech, kde

^) Anna dlela 20. srpna ješt v Hallu a porodila v listopadu dceru,,

která však po nkolika msících zt mela (viz o tom láneek Schónachv
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byl v Praze uvítán opravdu s bezmezným nadšením. Nikdo si

již netroufal odporovati jeho volb, v níž prostý lid vidl záchranu

práv Pemysloven, a Praha byla jakoby opojena, když 15. srpna

roku 1307, v den Nanebevzetí Bohorodiky, nový král usedl na

hrad Pražském na starý stolec panovník eských a brevnovský

opat Bavor mu k posílení slavnostní nálady místo koruny, kterou

ozdobiti krále sml jen arcibiskup mohuský, vsadil na hlavu svou

mitru, takže korutanský kníže ped tváí lidu tu sedl ozdoben

podobn, jako staí vévodové eští, kápí biskupskou vyznamenaní.

Petr Zbraslavský, který vidl v slavnosti té vlastní zaátek bd
potom pišlých, líí ironicky, jak nárdek pražských ulic od m-
šana až k umaštné hokynáce po námstích tanil a výskal

radostí nad tím, že nenávidní Švábové jsou nuceni ustoupiti zeti

krále Václava.

Hlasitý jásot vítal ted}' novou vládu, ale vítaly ji neprodlen

i vážné starosti, pedevším nutnost pichystati se na nevyhnu-

telný útok Habsburk, z nichž jeden stál v Durynsku v ele zna-
ného vojska a druhý na Morav úspšn nabýval pdy. A zdálo se,

že se mladý král Jindich tentokráte bude míti k obran s vtší

rázností a vtším zdarem nežli roku pedchozího.

V první rad bylo ovšem nutno zabezpeiti se Horou Kutnou

,

klenotem království a pedním zdrojem moci v zemi, a vskutku

tam chvátal Jindich, sotva že byl doznl jásot v Praze
;

již tvr-

tého dne po slavnostní volb setkáváme se s ním v kláštee

sedleckém, an \-ydává tu první své listiny jakožto král eský.

Pomry v Hoe Kutné žádaly patrn zvlášt rozhodných

opatení, nebo také tam, rovnž jako v Praze, se utkala strana

korutanská prudce se stoupenci Habsburk ve vrstv zámožného

patriciátu. Mezi nimi vynikali pedevším bratí Jenslin a Ortlieb

z Rosenthalu, kverkové velmi bohatí, z nichž první za Rudolfa

držel rychtu kutnohorskou, kdežto druhý již za Václava 11. byl

si koupil rychtu v nedalekém Nymburce. Vedle nich pak v ele pí-

\TŽenc habsburských stál i Pertold Pirkner, jehož jsme poznali

v Mitt. d. Ver. 47, 283). Zpráva Jana z Vitrínku (ed. F. Schneider 1, 343),

že Jindrích tehdy jel do ech s veHkou družinou, není naprosto správná,

jak ukazují listiny i pozdjší události. Korutanský kroniká má v tchto

kapitolách vbec mnoho podivných nesprávností, tak báchorku o synu

pohrobku Rudolfov.
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jakožto vitele krále Albrechta, opt muž velikého bohatství,

kterého podle slov kronikáových výtžky stíbrných dol
,,povznesly do výše nad n^eze mšanského stavu". Byl to oprav-

dový magnát mšanský neobyejného sebevdomí, který prý ,,více

z všetené touhy po lesku než ze skutené poteby" si v blízkém

údolí na potoku Kenovce postavil pevný hrad Pirkenštejn a

pozdji se jeví pánem i jiných hrad.^) Naproti tomu vedli stranu

korutanskou mocní Ruthardovci a v bojích, které se patrn za

nového bezkráloví vmst se rozpoutaly, podržela strana ta vrch.

Pertold byl nucen uprchnouti na Pirkenštejn, bratí z Rosen-

thalu se utekli k Fridrichovi Rakouskému a nový král Jindich,

pospíšiv do Kutné Hory, ustanovil tu novéhorychtáe Alberta, jak

se zdá z rodu Ruthardova, a slíbil mstu ,,solich friunge, des alte

und junge immer waeren fró". Zárove se mu podailo zajistiti se

i sousedním Kolínem a druhým nejdležitjším zdrojem zisk
urburních, Jihlavou, takže se mohl ješt ped sklonkem srpna vrátiti

do Prahy s vdomím, že nejdležitjší opora moci královské

v Cechách, okres stíbrného dolování, jest proti útokm strany

protivné dobe opaten.

Úspch ten byl patrn valn usnadnn úinnou pomocí

panského rodu, který v kraji tom sám vládl dležitými msty
dlními a ml moc vbec znamenitou, totiž Lichtemburk. Páni

z Lichtemburka, nejspíše dokonale nespokojení s opatrným hospo-

dástvím krále Rudolfa, zajistili odvahou svou, ani prolití krve

se nelekající, návi"at Jindichv a posunuli se tím vbec mocn
do popedí. V ele jejich stál stále ješt obratný pan Raimund,

který roku 1306 byl sice z prvních, kdo pešli k stran habsburské,

ale nyní pevn pilnul k Jindichovi, zachovávaje také pi nm
dležitou hodnost podkomoskou. Ve chvíli, kdy neodvratný

boj žádal znaných penz, nebylo jist úkolem lehkým nésti úad

1) Roku 1317 byl vlastníkem hradu Tempelštejna na Morav, koupiv

jej snad po roce 1312, kdy zboží terrípláská byla prodávána. Již roku 1303

vystupuje sice s pídomkem ,,z Tempelštejna" jakýsi Pertold, jehož s ním
však nikterak ztotožovati nelze, nebo byl to prostý len ádu templáského

nesoucí totéž, tehdy velmi oblíbené jméno a pidlený komturství tempel-

štejnskému (,,Abel et Pertoldus, cruciferi domus in Tempilsteyn" Reg. 11.

nr. 1955). Také Jan a Ortlieb z Rosenthalu byli sto, aby po vyhnání z Hory
roku 1307 v Rakousích si kovípili hrad Haseneck s píslušným zbožím (Reg.

II. nr. 2167).

S u s t a, Dvé knihy eských djin I. 32
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ten a pan Raiinund neuinil tak zadarmo. Za pobytu v Hoe Kutné

dal si novým králem postoupiti v ddiné držení a tedy ne pouze

v zástavu dležitý hrad zemský Bítov se zbožím k nm.u píslušným

a darování to osvtluje lépe než co jiného situaci Jindichovu.

Nový král pišel do rozvíené zem ve chvatu a bez valných

sil vojenských a jeho listiny z doby potom nejbližší nasvdují
i tomu, že pišel bez veliké hotovosti penžní. Chtl-U se udržeti

v zemi proti útokm krále ímského a jeho syna, bylo mu od po-

átku poítati pedevším s pomocí a obtavostí tchže pán, kteí ho

ped rokem tak bezohledn byli zstavili na holikách. Jediní oni

mohh mu ve spchu, jakého žádal rozhodný okamžik, poskytnouti

dostatené opory vojenské svými družinami a brannými etami,

na vlastní vrub sehnanými.

Ze vskutku nebylo jiného prostedku k nutné obran zem,
toho máme dobré doklady. Tak dovídáme se, že si pan Jindich

z Lipé pozdji poítal náklad, který tehdy, na podzim roku 1307,

ve službách vojenských krále Jindicha z vlastního jmní byl

uinil, zejména na žold svým ,,stipendiariis et soldenariis", úhrnn
na 1 1 .875 hiven. Snad opravdová vydání jeho výše té nedosahovala,

ale již skutenost, že sumu tak znanou mohl vbec vysloviti, uka-

zuje jej ve svtle hotového Valdštejna 14. vku, který vi novému
kráh stál jakožto hejtman o vlastní mšec a úvr se opírající.

A nebyl zajisté jediný svého druhu v panstv eském, nebo ze-

jm.éna smlé podniky Václava II. vychovaly ve šlecht eské

patrn vbec takovou vojakou zkušenost a podnikavost a ta

nyní dvojím bezkrálovím dospla k tomu, aby síly své co nejsamo-

statnji užila.

Pouným dokladem jest nám také zpsob, jakým dležité

Znojmo bylo zachováno stran korutanské. Královským purkrabím

na hrad tamním byl roku 1307 mladý Vítek z Landštejna, který

výnosnou župu pijal patrn po svém strýci, Sm.ilovi z Nových
Hrad. Když po smrti Rudolfov rakouský vévoda vstoupil do

jižní Moravy, šlo o to, zda mu msto oteve brány, a tomu vskutku

Udé pán Vítkovi zabránili, a v Praze volba Jindichova ješt

nebyla vykonána. Vítkv maršálek Jeník byl tehdy ovšem nucen

spolu s vicepurkrabím Mikulášem dáti mšanm záruku, že budou

svým vlastním Údem hradeb mstských brániti a že pan Vítek,

bude-li teba, posádku zesílí tak, aby obyvatelstvu žádné ne-

bezpeí nevzniklo.
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Na píkladu tom vidíme tedy dobe, jak samostatn si mocní

páni vedli v zaínajícím zápase a že rozhodující otázkou zakotvení

Jindichova v Cechách bylo, zda vtšina jich se ho opravdu pidrží a

pi nm vytrvá prese všecky písahy králi Albrechtovi v lednu 1307

uinné a psanými handfešty stvrzené. Náhodou zachované ne-

etné listiny z poátku vlády Jindichovy ukazují nám vskutku

dosti znaný kruh nejmocnjších pán, kolem mladého krále se

tisknoucích. Vedle Lichtemburk a jmenovaného pana z Land-

štejna vidíme v nm z Ronovc Hynka z Dub se synem Putou

i Jindicha z Lipé, z Markvartic mladého Jana z Vartemberka,

z Buzic pana Viléma Zajíce a poet ten rostl patrn denn. Tak
zachovaly se nám pozdjší pístupné listy Heimana pána na

Ronov a Pibyslavi i moravského velmože Smila z Obran, v nichž

ten i onen písežn slibují králi Jindichovi poddanou vrnost,

zavazujíce se, že nikdy od nho neustoupí a vší silou proti komu-
koliv jeho zájmu budou hájiti.

Pístupy takové se ovšem vtšinou neobešly bez pedem za-

ruených odmn, jimiž zbývající statek korunní tál jako jarní

sníh. Dobe nám to ukazuje na píklad pístup pana Jindicha

z Rožmberka, uinný teprve 13. záí. Jihoeský magnát, který

byl ped mrtvolou Rudolfovou tak naléhal na zabezpeení své

koisti stranou rakouskou, neobrátil se ke korutanské stran

lacino. Nejen že bylo teba ponechati mu úad nejvyššího komor-

níka a potvrditi mu zástavu Zvíkova; Zvíkov se ml státi jeho*

plným ddictvím spolu s královským dvorcem Záhoím, a nový

král bral nadto na sebe závazek, že pln nahradí Rožmberkovi

a ostatním jeho píbuzným z kmene Vítkovc také všechny škody,

které by válka jejich statkm pinesla. A význano jest, že pan

z Rožmberka se nespokojil s listinou sekretem Jindichovým

zpeetnou, nýbrž že si dal sliby ty zaruiti také spojencem krá-

lovým, míšeským markrabtem Fridrichem.

Tím se dotýkáme druhé význané opory panství Jindi-

chova v Cechách. Nejen vojenská moc pán eských, kteí jej

byli do zem povolali, také inná pomoc íšských nepátel rodu

habsburského jevila se od poátku oporou jeho trnu. Vévoda

dolnobavorský mu umožnil píchod do Cech a zde stanul po jeho

boku hned v záptí po volb markrab Fridrich. Neúmorný Wet-

tinec ten, osudem krut zmítaný ddic lantkrabství durynského

i zemí míšeských, jehož souasníci zvali Fridrichem ,,s pokou-
32*
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sánou tváí", ale také Fridrichem ,,Hrdinným", nedal se klamati

skuteností, že vojsko krále Albrechta postupovalo v Durynsku

a zle pustošilo jeho statky. Jakmile seznal, že Jindich Koru-

tanský znova vystupuje jakožto nápadník trnu v Cechách, byl

pesvden, že se otázka habsburské pemoci v íši, na níž jeho

vlastní osud závisel, nerozhodne jinde, než na eské pd.
Zabrániti za každou cenu, aby Habsburkové nezachovali d-

dictví rodu Pemyslova, a prispti k jejich porážce v zápase o ko-

runu eskou zdálo se mu úkolem mnohem dležitjším, než ško-

diti královskému vojsku nkde v Osterlandu nebo Plisesku. Ješt
ped sklonkem srpna zajel s brannou družinou do Prahy, uzavel

tu 1. záí s Jindichem pevnou smlouvu o vzájemné obran a

zstal zde i v následující dob, aby spolu s Jindichem podstoupil

nebezpeí nepátelského vpádu. Zvláštní postavení jeho vedle

krále Jindicha pak vyznauje velmi dobe zmínný závazek,

který na sebe bral vi panu z Rožmberka a zajisté i vi jiným

velmožm, že sliby jim uinné budou splnny. Korutanská vláda

v Cechách stála tak od poátku ve stínu spoluvlády míšeského

spojence, který pi tom ovšem neopominul také sob zajistiti slušnou

náhradu z dchodu urbury kutnohorské, a životní tragika krále

Jindicha, jakožto -loutky ráznýma rukama brzy do výše zdvi-

hané a brzy zase odhazované, hlásila se hned na poátku jeho

druhého vystoupení v Cechách.

Skoro souasn s obranným spolkem uzaveným mezi Fri-

drichem a Jindichem byla však v Praze listinou utvrzena i ná-

mezdní smlouva s virtemberským hrabtem. Eberhard zavázal

se na pomoc proti Habsburkm pivésti do Cech houf bojovník

,,tak veliký, jak jen možno bude", ovšem že na útraty Jindichovy,

a ml pijmouti za námahu tu do trnácti dn po vkroení na

eskou pdu 2000 hiven a tolikéž pak i pi odchodu. Tuto mzdu
verbískou opatrný hrab si však dal dobe zaruiti nkolikerou

listinou a to nejen králem Jindichem, nýbrž také pedními pány

eskými, kteí tak slovem svým vlastního krále mocn zaruovali.

Hned první dny panování Jindichova v Cechách byly tedy

naplnny horenými pípravami k obhájení znovuzískané koruny

proti témuž nárazu, jaký ped rokem byl náhle strhl královský

purpur s beder korutanského vévody a který nedal na sebe ani

tentokráte dlouho ekati.
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Zpráva o náhlé smrti Rudolfov, zdrcující a rázem ohrožující

všechny výpoty pedchozí, zastihla ímského krále Albrechta,

když byl práv z Wetteravska vytrhl mocn do kraje durynského.

Zdá se ovšem, že Albrecht zvdv ji, z poátku dosti se bezpeil

na úinek znojemských písah, doufaje, že nástupnictví Fridri-

chovo v zemích eských s velikými obtížemi se nesetká. Aspo
pokraoval dále v tažení smujícím pes Miilhusy, Seebach, Langen-

salzu a Naumburg do Osterlandu, znamenaje cestu svou hrozným

pustošením kraje. Teprve v první polovici srpna, patrn po zprá-

vách o tom, co se v Praze sbhlo, stáí náhle svj pochod k jihu

do Chebska a obrací se k nkterým knížatm íšským o rychlou

pomoc. Ze dn tch máme zejména jeho dopis, kterým drazn
žádal nového kurfita mohuského, Petra z Aspeltu, aby jej rychle

navštívil, ježto prý se nechce obrátiti do Cech, nevzav díve od

nho rady.i)

Byla v tom jakási ironie osudu, že mocný král se nyní, v kri-

tické chvíli, obracel k muži, který jako kanclé Václava II. kdysi

tak úinn byl kížil jeho snahy ; ale Albrechtovi nešlo jen o radu,

nýbrž také o brannou pomoc. Vdl asi dobe, že tentokráte mu
cestu ku Praze neurovná vrtkavost eských pán, kteí se tak

rozhodn vyzuli ze znojemských písah, a tušil, že jen úspšným
útokem zachrání rodu svému královský stolec v neklidné zemi.

Proto se snažil dáti své jízd do Cech ráz skutené výpravy

íšské, a vskutku se mu podailo získati pro ni aspo hornobavor-

ské falckrabí, Ludvíka i Rudolfa, a vedle nkterých menších knížat

duchovníchkonen i Petra z Aspeltu. Po boku krále ímského vstu-

poval tedy bývalý probošt vyšehradský zpt do zem, již byl opustil

na podzim roku 1304, a to se zbrojným prvodem tak etným,

že si mohl pozdji poítati deset tisíc liber na útratách z tažení toho.

Takto vzrostlé vojsko Albrechtovo, které podle souvkých, arci ne-

pochybn pehnaných zpráv dosáhlo znamenitého potu až deseti

tisíc odnc, leželo 22. srpna ješt v Konigsberku blíže Chebu a

pekroilo hranice eské asi v téže chvíli, kdy v Praze král Jindich

podpisoval obranné a námezdné smlouvy se svým míšeským
a virtemberským spojencem a rakouský vévoda Fridrich, nedo-

koniv ani jednání s moravskými pány, zaal pustošiti jihoeské

statky Vítkovou.

*) Dopis ten nalezl a otiskl Levison v Neues Archiv XXXII. 443.
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Zdá se, že se Fridrichovi tehdy podailo opanovat i Budjo-
vice, zatím co jeho otec, postupuje podél Ohe, na poátku ml
rovnž podstatné úspchy. Získal msta Zatec i Kada,
kterou mu vydal pan Fridrich ze Šumburka, župní držitel hradu

kadaského, založivší krále ímského nadto ješt i pjkou
pes tisíc hiven stíbra. Zdálo se tedy, jako by se mly události

roku 1306 opakovati, ale úspchy pestaly pi dalším postupu do

zem, protože, jak praví souvky oíiciosní letopisec rakouský,

,,skoro veškerá msta a páni eští nadje královy zklamali". Uká-
zalo se rychle, že boj o korunu eskou bude tentokráte neskonale

svízelnjší, a že nebude pouhou válenou procházkou jako ví-

tzné tažení po smrti Václavov, kdy panstvo eské o pekot sp-
chalo hledati milosti ímského krále. eští páni, poznavše za Rudolfa

opatrný režim habsburský, netoužili po jeho návratu a také vtšina

mst zstala pevn pi Jindichovi. Proto pochopíme však také,

že se v nadjích svých zklamaný a rozhnvaný král ímský, smrem
ku Praze postupuje, bezohledn mstil za vrolomnost pán eských
všemožným hubením jejich zboží, což oni zase podle sil opláceli

menším záškodným houfm nepiátelským.

Tak udržela se dlouho pamt, jak m.noho škody zpsobil

slavný turnaj nik pan Plichta, syn Habartv z rodu Janovic s orlicí

ve štít, pán na hradu Žerotín blíže Panenského Týnce, na Údech

a koních tehdy v kraji lounském králi ímskému ,,a tiem est

velikú uiní rodu svému". V oteveném poli se ovšem Jindich

Korutanský silnému vojsku nepátelskému zase nepostavil, z-
stávaje spolu s míšeským markrabtem v Praze a klada opt
nadji v podobnou obranu zem, jaké se roku 1304 pidrželVáclavII.

A podobn jako tehdy nepokusil se ani Albrecht píímo o Prahu,

nýbrž, obešed ji, spchal položiti se táborem mezi Horou Kutnou
a Kolínem, kde se spojil s vojskem rakouským, od jihu postupu-

jícím.

To bylo nkdy v druhé polovici msíce záí, tedy v dob
roní již valn pokroilé, a pochopíme, že Habsburkové tento-

kráte napiali všechny síly k tomu, aby aspo v dležitém okrsku

horním dobyli trvalých úspch. Tu se však ukázala cena vasných
opatení, která byla uinila strana korutanská k zajištní tamních

mst. Marn spoléhal král ímský na pomoc své strany mezi hor-

níky, marn útoil na Horu i na Kolín s nejvydatnjšími pro-

stedky tehdejší techniky obléhací, mezi nimiž se zvlášt v}i;ýká
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veliký „antwerk", který házel ohromné koule zápalné do obleže-

ných míst. Kutná Hora byla po roce 1304, snad samým Rudolfem
Habsburským, dkladnji opevnna; nový ,,kostlich werk" táhl

se ,,alumbe umb den bere" a také rázných obránc nechyblo ani

jí ani Kolínu. Domácí tradice piítala asi právem hlavní zásluhu

uhájení toho i onoho msta panu Jindichovi z Lipé, po jehož

boku stál Jan, syn Beneše z Vartemberka, s ním po matce spííznný,

pán ješt mladý, který se však již i v cizích zemích byl udatností

proslavil a hoel podle slov kronikáových touhou po inech ne-

všedních a po všem, co slibovalo est.

Nmetí útoníci tu patrn naráželi, stejn jako již v Lounsku

a zejmji než kdy v letech minulých, na novou generaci šlechty

eské, která v rozletu rostoucího sebevdomí a bohatá pevnými
jedinci, plnými dravé výboj nosti, si byla osvojila západní umní
rytíské tak dokonale, že úpln odvykla ped ním couvati. Z n-
meckých letopisc i ti, kteí stáli moci habsburské nejblíže, pi-

znávají, že vojsko Albrechtovo v drobném boji, který se odehrával

kolem horních mst a pod jejich hradbami, utrplo velmi vážné

ztráty a na konec bylo zjevno, že nedobude ani Hory ani Kolína.

Než ímský král nemínil tentokráte ustoupiti bez trvalého,

by skrovnjšího úspchu, jako uinil ped temi roky. Syn jeho,

pijatý za pána v znané ásti Moravy, ml bezpenou nadji na

postup teba znenáhlý i v Cechách, kdyby se podailo v ásti

zem s Moravou sousedící nabýti vhodné základny nkolika pev-

nými msty, odkud bylo pak možno soupee tak zvanou ,,denní

válkou" unaviti. A zvlášt výhodnou skupinu takovou ve vý-

chodních Cechách tvoilo patero mst, totiž Polika, Vysoké Mýto,

Chrudim, Hradec Králové a Jarom, zapsaných v zástavu vnnou
Alžbt, vdov po Václavu II. a králi Rudolfovi. Msta hledla

k paní Rejce jako k své vrchnosti a pomr ten otvíral pístup

k jejich snadnému získání. Nebo královna Alžbta po smrti Ru-

dolfov stála zejm pi svém rakouském švakrovi, pijímala

jeho posly a poítali ji za dležitou oporu jeho nápad nictví.

Ale práv proto ji po vítzství strany korutanské v Praze zadrželi

a s nedvrou hlídali. Chtl-li Albrecht její pomocí nabýti vnných
mst, bylo teba vyvésti ji díve z rukou nepátelských a obrat-

nost ženská to vskutku umožnila.

Noní dobou pilnul rakouský vévoda Fridrich s jízdní etou

až ke klášteru zderazskému, ležícímu uprosted pedmstských
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zahrad a vinic na pístupném svahu mezi hradbami pražskými

a vyšehradskými, a vykal tu Alžbty, která se s jedinou služkou

a malou dceruškou svou tajn z msta vykradla, aby ji rychle

odvedl do královského ležení ped Kutnou Horou.

Ctk Alžbtin byl velkým úspchem strany habsburské,

nebo n5nií bylo možno upustiti od beznadjného obléhání Hory a

pes to tažení nezstalo zcela bez výsledk. Nkdy kolem posledního

záí^) \^trhlo vojsko Albrechtovo z dotavadního ležení smrem
k Hradci Králové a 5. íjna vidíme již samého krále, jak v kláštee

opatovickém, ležícím výhodn uprosted kruh vnných mst
Alžbtiných, vyjednává se zástupci jejich. Nebo nestailo

patrn pouhé vyzvání královny vdovy, aby vnná msta otevela

své brány habsburským posádkám. Nmetí mšané v ele s Krá-

lovéhradeckýrmi, které Dalimil proto zle viní, byli sice ochotni

,,
pustiti Šváby na svá msta" a pijmouti Fridricha za pána zem,

ale nechth tak uiniti bez uritých záruk a užili vhodné píleži-

tosti i k tomu, aby rozmnožili trvale své svobody.

Listinou zvlášt slavnostní byli Albrecht i Fridrich nuceni

Hradci, Jaromi, Chrudimi, Mýtu a Police zaruiti nejen výsady

dotavadní, nýbrž rozmnožiti je ve mnohých kusech, z nichž dobe
lze poznati, co bylo tehdy touhou mšan. Vedle výhod ist
místních, jako bylo povolení skladu kupeckého, jarmarku a kusá

královského lesa, jež si Hradetí \ymohli, vidíme, že pední snahou

východoeských mst tch byla svobodnjší úast na výnosném

obchodování stííbrem, kterému urburéi bránili zabavujíce ná-

klady drahého kovu, jejich pedkupnému právu unikající a z Hory

podloudn do sousedních mst dopravované, kde cizí hosté na n
ekávali.

Vnná msta mla na obchodu tom patrn velký zájem

a poítala si za ústupek nevšední, když Albrecht nyní obmezil

právo konfiskaní urburé na mílový okres kutnohorský a i tami

stanovil za hivnu sebraného stíbra slušnou cenu 42 groš. Jiné

I

*) Dne 28. záí leželi ješt ped Horou, kteréhožto dne Petr z Aspeltu

tam ,,v den svatého Václava" dává odpustky kterémusi oltái ve Vídni

(\'ogt, Reg. nr. 1142) ; dva dny potom však poal se již ústup, nebo 30. záí

pistupuje Smil z Obran, pední šlechtic moravský, v Kutné Hoe k poslušen-

ství krále Jindicha a vvdává o tom listinu písežnou, což by v obleženém

ješt mst asi sotva byl uinil (Schonach, Mitt. d. Ver. 43, 187). I
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Ústupky byly rázu obecnjšího, na píklad slib zachování dobré

mince jak grošové tak denárové nebo ustanovení processualní,

usnadující postavení mšan ve sporech s pány a vbec se ze-

many. Pro rozsah moci královské však zvlášt dležité byly závazky,

hledící k umenšení a pevnému stanovení berní královských jak

z vlastních grunt mstských tak i ze svobodných statk jednotli-

vých mšan a k zúžení moci královského podkomoího ve vcech
rychetních. Mšané se takovým zvtšováním kompetence svých

soud patrn zajišovali trvale ped nákladným potahováním spor
ke dvoru, stejn jako se snažili proti možné libovli toho onoho

velmože, zastávajícího podkomoský úad, zajistiti výsadou,

že nebude proti bhu práva zaten nikdo, kdo mže postaviti

rukojmí nebo má aspo urité minimum nemovitého majetku.

Boj o korunu vedl tak mimodk k soustavnému umenšování

panovnické moci v Cechách a to v nejrznjším smru, nebo ani

ten ani onen nápadník trnu nemohl odpírati drobné a nkdy
i vtší ústupky pánm a mstm jeho se pidržujícím. Šlo o to,

nabýti co nejvíce pdy, a proto král Albrecht vidl v ústupcích

uinných v kláštee opatovickém levnou cenu, získal-li jí skupinu

dležitých mst, východní Cechy ovládajících a k moravské oblasti

pirozen pilenných.
Msta ta ostatn nebyla jedinými pevnými body, které ra-

kouská strana v Cechách zachovala
;
podle nkterých zpráv dostal

se do jejích rukou také Nový Bydžov, osada ješt nehotová a jen

plakami hrazená, na samých hranicích zemských pak byl ob-

sazen hrad broumovský, opatem bevnovským Bavorem práv
v posledních letech zvláš pevn vybudovaný. Také Kouim stála

pi stran rakouské, kdežto u samé Hory Kutné hrádek Pirken-

štejn byl rovnž oprným bodem budoucího postupu. V západních

echách zstávala Kada a Zatec v rukou habsburských, v Ce-

chách jižních pak Budjovice. i) Tu všude byly ponechány vtší

nebo menší posádky, kdežto ostatek valn zteneného vojska

^) Bydžov jmenuje ovšem jen Dalimil, kdežto Budjovice jsou v potu
mst uvedených Benešem Minoritou. Že Kouim teprve v beznu 1308

uznala Jindicha, jest zejmé z Cod. juris nunicip. II. 156. O tom, že Brou-

mov byl v držení rakouském, dovídáme se ze smírí listiny mezi Jindichem

a Fridrichem Rakouským ze 14. srpna 1808, kde ovšem stojí doslovn ,,die

stát ze Broewnow" ; ale že Broumov v dob té podobn býval psán, ukazuje

na píklad list Bonifáce VIII. z roku 1295 (Reg. II. nr. 1716).
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královského opouštl již v první polovici íjna') za zlé nepohody

zemi eskou, rozdliv se na moravských hranicích dvojím proudem.

S nkterou ástí obrátil se totiž vévoda Fridrich do Brna,

,,ke stráži msta toho a k obhájení Moravy", jak praví rakouský

annaHsta, kdežto král Albrecht se vracel píímo do Rakous, po-

kusiv se ovšem ješt cestou v jihozápadní Morav polepšiti moc
synovu tím, že pohrozil Znojmu, pied kterým ležel 17. íjna; ale

landštýnská posádka udržela msto, takže králi nezbylo, než

bráti se dále. A v patách za ním vstupovali do Moravy stoupenci

jeho protivníka v ele s podkomoím Raimundem z Lichtemburka,

který 16. íjna byl v Brod Nmeckém a ti dny na to již vjíždl do

Znojma jako plnomocník krále Jindicha, v záptí rovnž pes

Jihlavu do Znojma chvátajícího.

Stran korutanské záleželo zejm velmi na tom, aby zachovala

v moci své tento strategicky dležitý kout zem moravské, by to

stálo znané ústupky. Stejn jako ped tím Habsburkové mstm
východoeským se byli zavázali nejedním slibem, byl nyní Jindich

nucen mstm jihomoravským slibovati hory doly, aby je udržel.

Tehdy si vymohlo Znojmo nejen nové záruky, omezující práva krá-

lovské posádky v hrad, a slib, že bude po Šest let vbec úrok
i daní prosto,, nýbrž obdrželo i plné právo msta Prahy a svo-

bodné obsazování rychty volbou mšanskou, z kteréžto rychty

dokonce i dchody, dotud do komory markrabcí plynoucí,

mly býti na vné asy obraceny ,,k náprav msta". To znamenalo

darování vskutku znamenité a svobodu zcela neobvyklou, ale

král nemohl toho patrn odepíti mstu pro obranu proti Rakousm
tak dležitému, které si výslovn vyhradilo právo, vypovdti
mu písahu poslušnosti poddanské, kdyby slib nedodržel. A pod-

statných ústupk si vyžádali zajisté i ti páni moravští, kteí té

chvíle, jako to víme na piíklad o panu Janu z Klimberka, nov
ke stran korutanské pistupovali. Ukazují nám listiny Jindi-

chovy, že král se snažil rozhnými dary a exempcemi právními

získati pro sebe i osoby z nižšího duchovenstva, jako na píklad

plebány v áslavi nebo ve Znojm, které jmenuje s\ými dvorskými

kaplany.

1) Listina, podle níž král Albrecht ješt 11. íjna v Opatovicích pro-

dléval (Reg. II. nr. 2151), pochází vskutku z 5. íjna (viz Bóhmer, Acta

imperii selecta 416 a Kopp 277).
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Vraceje se v listopadu 1307 z jižní Moravy nazpt do Prahy,

ml tedy Jindich asi podobný pocit, jako Václav II. ti roky píed

tím. S tžkými obtmi sice, ale pece podailo se mu odraziti

hrozný útok krále ímského, podporovaného mocnými knížaty

íšskými, a udržeti se na královském stolci pemyslovském. Ovšem

že postavení jeho bylo pece podstatn jiné a nesnadnjší. Morava

zstávala v rukou soupeových svou vtší ástí a v Cechách rovnž
ada bod dležitých. Jindich utrpl nadto tžké škody i ve svém

rodném panství. Nebo souasn s útokem na Cechy vpadl zemský

hejtman štýrský, Oldich z Wallsee, podporovaný arcibiskupem

salzburským Konrádem a biskupem krkským, do Korutan a zmocnil

se tu Celovce, Sv. Víta, Volkermarktu a jiných dležitých mst.

Jindichv bratr Ota nemohl s dostateným úspchem brániti vé-

vodství, úpln prohlodaného enklávami salcburskými, frisinskými,

bamberskými a statky rozliných klášter bavorských, kde zem-
panská moc ješt nescelila kraj v pevnou jednotu, jsa zárove

ohrožen v Krasku a vindickém krajišti hrabaty gorickými

a ortenburskými, užívajícími vhodné píležitosti k vyrovnání

starých spor. Habsburská politika pak mla ve výbojích tch
aspo vhodnou zástavu a píležitost pipoutati k sob i jiné

ziskulané sousedy, jako na píklad patriarchu aquilejského, kdežto

naopak nkteí ze spojenc Jindichových, kteí jej byli tak horliv

tlaili do zápasu o eskou korunu, neprojevovali valné obtavosti.

Zejména Štpán Dolnobavorský, který však tehdy prý vážn
churavl. Ukázalo se to hned po skonení podzimní kampan
v Cechách.

Tehdy král Albrecht, v Rakousích jen nkolik dní se pozdržev,

mohl se svou družinou bez velikých pekážek projíti celým údlem
Štpánovým. Bavorská výzva se mu postavila sice na odpor

u Neuburka na Innu, ale sestávajíc vtšinou z pšák na rychlo

sehnaných, byla tžkou jízdou švábskou na ráz rozehnána. Albrecht

bral se již 11. listopadu hlavním mstem Stpánovým, Lancutem,

a popleniv vydatn kraj, odpoal si v Norimberce, odkud bylo

nejsnáze stíci jak eské, tak bavorské i wettinské nepátely.

Pohnut}/ rok nekonil mu tedy zcela bez úspch, ale o
zhoršilo se pece postavení jeho od vánoc pedchozích, které byl

slavil ve Vídni s vítzným vdomím, že rodu jeho kyne trvalé

držení ohromného a nepetržitého panství, prostírajícího se od

jižního svahu Alp až k Sále a do Polska Ztratil syna znamení-
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tých nadjí a s ním i vétéí ást Cech, kdežto výboj Durynska

a zemí míšeských pes optovné úsilí valn nepokroil
;
protivná

koalice knížat nebyla povalena, nýbrž pevnji spiata spoleným

zájmem a hrozné obti tolikerých válených podnik doléhaly

stále tíživji na jeho bedra. Již nemohl se jako ped rokem opíti

o úvr pražského a kutnohorského patriciálu ; v prbhu eského

tažení byl nucen jednotlivým rytím hraditi splatný žold zase

zástavami, a zvlášt, když koncem íjna rozpouštl vtší ást

vojska v Rakousích, nebylo postavení jeho snadné. Obvyklé

náhrady jednotlivým hejtmanm za ztracené kon, lidi a zbroj

družily se k zadrženému žoldu a také opatení zimních posádek

pro eská msta vyžádalo nákladu nevšedního. Tak zpravuje

nás náhodou zachovaná listina, že za jediného váleného oe,

zstaveného ve služb pana Waltra z Castellu, velitele švábské

posádky v Chrudimi, bylo nutno dáti vlastníkovi v zástavu ovesné

clo v Brucku ve výši 44 hiven. Ješt po letech pi rozdlování ro-

dinného jmní poítal si rakouský vévoda Fridrich ve prospch

svj znané sumy, v kterých tehdy dchody jeho vévodství byly

zadluženy, a kdyby veškeré listiny úhradné, tehdy Albrechtem

vydané, byly zachovány, objevil by se jist velmi pestrý obraz

složitých operací úvrních jakožto rub hluné výpravy rytíské .i)

Než starosti Albrechtovy byly zajisté i jiného rázu. Postavení

v íši bylo sice pro úžasnou pohyblivost a ráznost jeho v podstat

ješt pevné, ale král cítil dobe, jak mnoho škodolibých oí
se upírá s nadjí k jakémukoliv jeho nezdaru a jak zejména

v západních koninách íše laný soused, král francouzský FiUp

Sliný, se nemže dokati nového otesení královské moci nmecké,

aby beztrestn v oblasti burgundské a lotrinské své panství

rozšíil. Albrecht vidl lépe než kdo jiný, jak úsiln diplo-

macie francouzská rozdmýchává zejména žhavý popel nespo-

kojenosti porýnských knížat duchovních, tžce nesoucích Albrech-

tovo vítzství v celní válce let 1301—1302 a s obavou hledících

i na jeho postup v Dur3'nsku, kde zejména m^ohuské arcibiskup-

ství mlo znané zájmy vlastní. A nad to ukazovala poslední léta

stále jasnji, jak mocné zbran nabyl Filip Sliný v poddajném

^) Podle pozdjšího výroku Jindicha VII. pesahoval náklad Al-

brechtv na výpravu roku 1307 peníz 100 tisíc hiven a byl ješt po
letech z nejvtší ástí nesplacen. (Kron. Zbrasl. 139.)
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papeži Klimentovi V., zbablém a lakomém Gaskoci, netroufa-

jícím si ani Francii opustiti, aby zasedl na apoštolském stolci

v ím.
Nástupce hrozného Bonifáce VIII., v Avignone, Lyon a kde

jinde v jižní Francii neslavn pobývající, chvl se ped bezohled-

ností rádc krále Filipa a vedl si zcela podle jejich pání zejména pi
obsazování dležitých stolc církevních v Nmcích. Již jmenování

Petra z Aspeltu arcibiskupem mohuským se tu obracelo zejm
proti zájmm Albrechtovým, nebot bývalý kanclé Václava II., a se

zatím, s vrozenou opatrností vyhýbal otevené srážce s králem

a v pípad poteby i své služby mu prodával, vykával jen vhodné

chvíle, aby se s papežskou pomocí a v dohod s novým arcibi-

skupem kolínským, Jindichem z Virneburka, zavázaným rovnž
jen králi Filipovi za své povýšení, znova domáhal sporných cel

na Rýn a vbec moci, kterou Albrecht byl jejich pedchdcm
zkrátil. Jmenování rodilých Francouz na stolec basilejský a

kostnický, s rodinnou mocí habsburskou tsn sousedící, bylo

také neklamným znamením nového smru papežské politiky

z Paíže ovládané, který byl dovršen, když po smrti Dticha
Trevírského i tento tetí stolec kurfitský byl papežem v únoru

roku 1308 dán Balduinovi Lucemburskému, mladíkovi pipouta-

nému závazkem lenní vrnosti ke králi francouzskému a takka
na dvoe Filipov v3n-ostlému.

Král Albrecht cítil jasn, jak mu obratná ruka lstivého sou-

seda na západ, který se dovedl ped nedávném i o vzdálené Pe-
myslovce opíti a k nmuž se snad již tehdyi) i Jindich Koru-

tanský o pomoc obracel, soustavn podkopává pdu v Porýnsku,

a byl si vdom toho, že konený neúspch v Cechách a v Míšni mže
zvíiti proti jeho rodu v íši novou boui, horší pedchozích. Bylo

tedy nutno tu i tam a zejména v Cechách, zvítziti nebo aspo
udržeti se stj, co stj a proto vidíme, že ani zima zde nepinesla

úplného klidu zbraní. Neúnavn se snaží obojí strana na tom

onom bodu otásti silou protivníkovou a zviklati jeho postavení.

A bylo pirozené, že v této drobné ,,denní" válce popud nevycházel

jen od panovník, nýbrž že samostatná podnikavost jednotlivých

pán v ní mla volné pole.

^) Aspo lze tak souditi z pozdjších zmínek o jednání mezi Paíži

a Prahou pi volb krále ímského roku 1308.
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Tak se dovídáme ze záznamu letopisce jinak na slovo skou-

pého, že pan Vilém Zajíc z Valdeka dobyl Žatcc, takže v této

ásti Cech již jen Kada zstala v moci habsburské. Daleko vtší

pozornost pak pipoutaly k sob boje v kraji vnných mst vý-

chodoeských. Posádky v nich rozsazené se utkávají s okolním

zemanstvem v neustálých potykách, pustošíce a vypalujíce sou-

stavn okolí, až z toho vznikaly povsti, že král Albrecht chce

Cechy hladem vymoriti. Hodlá prý na jae pivésti do království

roty chlap s kosami, kteí úrodu požnou a donutí tak pány eské,

aby se pokoili ped jeho Šváby, v mstech rozloženými a z Rakous

zásobovanými. Vskutku zdá se ovšem, že bylo již v zim nutno

vnná msta z Moravy zásobovati a to dalo podnt k šarvátce,

psobící široko daleko mnoho hluku, o níž jak u Dalimila tak

v rýmované kronice štýrské máme dosti podrobné zprávy.

Nkdy po novém roce 1308 byl totiž z Moravy takový oboz

zásobovací, prý na 30 voz, vypraven k Vysokému Mýtu a bylo

teba, aby se mu dostalo na eské pd bezpeného prvodu.

Proto se vypravila znaná eta Šváb z Chrudim k Mýtu, vedouc

si pi tom s bezstarostným sebevdomím, a prý byla zajatým

eským županem varována ped nástrahou. Z pozdjších listin vy-

svítá, že v ele jejím .byl Walter hrab z Castellu, týž hornofrancký

pán, který s bratrem Dietegenem býval kdys ve službách Václava II.

a purkraboval na Kladsku. Znal tedy jist pomry eské a byl

z tch cizích pán, proti nimž se již za Václava II. obracela žárlivá

nenávist eské šlechty. Mezi vesnicemi Turovem a Oponem byla

jeho eta vskutku napadena houfem Cech, vedených Ctiborem,

pánem blízké tvrze Uherska. Útoníci mli snad potem pevahu,

ale nmetí rytíi, zvyklí pohrdati Cechy a spoléhajíce na svou do-

konalou výzbroj, pijali boj. Chvástajíce se prý, že z nich každý

platí za deset protivník, pustili se v ptku, pyšn tlukouce meem
o štíty a potásajíce vysokými klenoty na helmách. Ale konec byl

žalostný, nebo tém nikdo z švábských pán se nespasil z boje.

Vtšina, ztrativši kon, byla zajata a ješt po letech poítal si pan

Walter z Castellu na 800 hiven škody z této pohromy.

Otakar Štýrský omlouvá sice porážku tvrzením, že šest Cech
šlo na jediného Nmce, a praví dokonce, že sedláci, sbhše se z okol-

ních vesnic, pomáhali tyemi a žebíky utloukati opšalé rytíe;

ale po celých Cechách se nesla radostná zvst o slavném ví-
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tzství nad devíti hrabaty a jejich houfy, zvyšujíc neobyejným
zpsobem sebevdomí ozbrojené spolenosti národní.

Od dob Pemysla II. hledlo se v Cechách i v zemích soused-

ních na švábské a porýnské pány, vycviené v tžkém jízdním

boji po západním zpsobu a lesknoucí se v nákladné zbroji, s po-

svátnou úctou, stejn jako se hledlo v .Toskán nebo Neapolsku

nedávno ped tím na sevérofrancouzskou družinu Anjouovc.
Moc habsburská od dob Rudolfových opírala se pedevším o n
a páni ti byli zvyklí prodávati válený vhlas svj cizím panovní-

km, jako byl Václav II., jen vehni draze. Již rok 1304 a podzimní

tažení 1307 ukázalo, že lze odolati jejich útoku, nyní však bylo

zejmé, že cizí páni nejsou ani v oteveném poli nepemoži-

telní a že se dají zajímati jako jiní. eské rytístvo cítí s chloubou,

že dorostlo jejich výše a jásá nad východoeským úspchem
stejn hlasit, jako nedlouho ped tím jásali durynští a míšeští

bojovníci, .když u Lucky pobili a pemohli podobn vtší etu
Šváb. Vojenská prestiž Habsburk, opírající se o jihonmecké pro-

fessionály rytíského boje, která byla tak ohromila svt úspchy
získanými na Moravském poli, u Gollheimu a v jiných menších

srážkách, nepomíjela jen obratnou defensivní strategií eskou,

nýbrž ztrácela i v oteveném poli své kouzlo.

Nadje Jindichovy na zachování koruny eské drobnými

úspchy tmi tedy stoupaly zajisté nemálo a oblast jeho moci vzr-

stala; tak vidíme, že v beznu 1308 msto Kouim uznalo jeho

panství, a zdá se, že i na Morav nabýval pdy. Aspo se dovídáme,

že rakouský vévoda, na hranici korutanské prodlévající, po

porážce u Opona na rychlo poslal do Moravy se zvláštní vojen-

skou posilou štýrského maršálka Oldicha z Wallsee, aby markrab-

ství zajistil, a templáský mistr Egon, podle kroniky štýrské

rovnž dvrník vévodv, se snažil rozlinými ústupky zachovati

v táboe habsburském vlivné pány moravské, jako byl pan Bolek

z Krava.

Ale pes tyto píznivé vyhlídky mžeme dáti víru Otakarovi

Štýrskému, ujišujícímu, že Korutanec již na poátku roku 1308

prodléval v Cechách jen s pocitem stesku po svém rodném panství

v Tyrolích a ,,daz in des lebens dá verdróz". Jeho postavení v zemi

vskutku nebylo závidní hodné. S podstatnou mocí vlastní do

zem nepíišel a ve chvíli, kdy Habsburkové a jejich spojenci ohrozili
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tém celé Korutany, nemohl na bratrovi Otovi žádati ani posil

ani penz. Byl stále odkájsbi na pomoc a dobrou vli svých eských

voli a z tch jist mnozí jen a neradi nesli vyhlídku, že zem
ostane snad na dlouhou adu let bojištm a jablkem sporu mezi

dvojí dynastií, podobn jako ubohá Míše nebo Durynsko. Proto

vyítali prý Jindichovi mnozí neskryt ,,daz er hát niht der maht

noch der kraft von siner erbschaít, dá er uns mit beschermen mug".

Trousily se povsti, že také znaný poet pán eských se

zaíná pece viklati ve své vrnosti a že mistr Egon také z ech
pinesl do Vídn dobré sliby pro vévodu Fridricha a výzvu, aby

znova udeiil na Cechy, panstvím Jindichovým již pesycené.

Že páni eští vskutku nebyli v slovu píliš pevní, Jindich

dobe vdl, a poslední léta je navykla žádati nadto za poddanskou

vrnost a pomoc stále nové a nové ústupky. Královské listiny

Jindichovy z první polovice roku 1308 nám ukazují jasn, jak

kde kdo v echách zneužíval tísn zvoleného, krále k množení

svých dchod a práv. A snad ze všech nejzjevnji biskup pražský,

Jan z Dražic.

Biskup ten stál sice od poátku pi Jindichovi a zacho-

vala se nám i písežná formule, kterou mu vrnost poddanskou

sliboval. Ale trval 'na tom, aby mu nový král dal plnou náhradu

tžkých škod, které biskupství v posledních letech válenými

bhy bylo utrplo, a poítal si peníz tak velik}^, že se patrn dlouho

jednalo o to, jak vc rozešiti. Konen na jae 1308 byl nalezen

zpsob zdánliv vhodný. Král slavnostní listinou pikl biskupovi

i jeho nástupcm na vné asy plný desátek z dchod mince

kutnohorské i z urburního zisku kom.ory^ ze všech dol v Cechách.

Biskup ml nabýti práva sázeti ke všem urburním úadm své

zízence, aby pijímali týdn desátek ten a dbali o jeho úplnost.

To byl ústupek vskutku neslýchaný, který pi výši dchod,
králi eskému z hor plynoucích, znamenal jist lichváskou ná-

hradu škod biskupových a v budoucnosti se opravdu ukázal ne-

možným. Ale král Jindich byl nucen postupní listin pivsiti

svou pee a v}'znaný jest i zpsob, jakým k tomu bjd piveden.

Biskup sám toho nedokázal, nýbrž teprve, když se byl smluvil

s panem Jindichem z Lipé, nejv^-šším maršálkem, který spolu

s podkomoím panem Raimundem z Lichtemburka ml patrn
krále pedevším v rukou. Jedin pan Jindich toho dosáhl u kále
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,,zralostí rady a podpory své", jak biskup výslovn uznává, ale

ovšem ne zadarmo. Závaznou listinou, provázenou souhlasem

kapitoly, slíbil mu biskup darem za pomoc tu roní podíl 200 hiven

z výnosu zmínného desátku a to na vné asy, takže Jindich

z Lipé dchod ten mohl odkázati nebo prodati komukoHv, jen

když to nebyl nepítel kostela pražského ; a také to si vymioval
biskup, aby mu bylo volno kdykoliv vykoupiti tíživý úrok ten

sumou 1000 hiven.

Tu vidíme nejlépe, jak bezohledn se dlil pední rádce králv

s biskupem o peníz vydený na bezmocném panovníkovi a není

tíeba pochybovati, že šlo o vc zcela podobného rázu, když král

pozdji na pííklad i ]inému Ronovci, Hynkovi eenému Žák,

synu nejvyššího purkrabí Hynka z Dube, zastavuje kutnohorské

lyžné, tedy dchod, kteiý jinak koruna s užitkem pronajímala

mstu neb rychtáii a jehož si feudální pán povšiml zajisté jen jako

píležitosti k vydatnému zisku. Listinami toho nelze sice veskrze

doložiti, ale není teba neviti steskm kroniky zbraslavské na

hrabivost i jiných pán, z nichž prý ,,co mohl kdo z dchod
korunních uloviti, to snažil se podržeti, jeden získávaje msta
nebo vesnice, druhý opomíjeje neprávem uchvácené vrátiti a

všichni hromadíce o pekot bohatství".

echm veejné mínní evropské pozdji jist kivdilo do-

mnnkou, že si Jindicha Korutance vbec jen proto zvolili za

krále, že byl bezmocný a neschopný eUti jejich ziskuchtivosti.

Pohnutky, jež vedly k jeho volb, byly jist mén vypoítavé,

ale l^-dyž se postavení jeho tak utvoiilo, že byl nucen znova a

znova se ucházeti o pomoc panskou, bylo asi z pedních velmož
nemnoho tch, kteí by byli odolali svodu a nezajistih si aspo
nkteré výhody. A msta si vedla zcela podobn.

Tak vidíme, že byl Jindich nucen vrnost Litomických

kupovati 26. února 1308 privilegiem, podle nhož mly všechny

dotavadní i budoucí svobody Praze udlené také Litomiicm
náležeti, ale msto píi tom neodstupovalo od svého práva magde-

burského; a zejména se zavazoval král tehdy na vné asy, že

Litomic nikdy nezastaví, nýbrž pod pímvm panstvím svým

je zachová. Totéž bylo slíbeno i mstu Písku, kterému se

nadto dostalo záruky, že pvodní osada, Starý Písek, opodál

msta ležící, nikdy nebude ke škod nového založení znovu-

Susta, Dvé kniby eeských déjta I. 33



614

zízena.^) Píklad, který dala na podzim roku 1307 msta vnná,

horní a Znojmo, psobil patrn mocn i v mstech ostatních,

a snaha dosíci ve vhodné dob znamenitých dar a výsad na

újmu moci korunní, stala se obecnou jak v panstvu tak v pa-

triciátu.

Tím vším byl \'šak povážliv stupován rozvrat hospo-

dáství komorního, zjevný již za Václava III., a málo rázný král

nevycházel z tísn, upadaje hloub a hloub do rukou vitel.

Hned z prvních msíc jeho vlády máme dlužní úpisy, jimiž

slibuje jednotlivým mšanm pražským a jiným vitelm
postupné splácení pjených penz z urburních dchod kutno-

horských, které byly již pedchozími anticipacemi tak za-

tíženy, že týdenní podíl na tžb a zisku mincovním komoe krá-

lovské náležitý byl vskutku na dlouhou dobu naped úpln vy-

erpán.2) Proto nezbývalo králi a jeho podkomoíímu panu Rai-

mundovi z Lichtenburka, než aby hledali jiných, mimoádných

zdi- oj, a tu daový útisk bohatých klášter zstával cestou

nejschdnjší.

Nenávist, kterou kroniká zbraslavský vší na vládu Jind.i-

cho\ai, má zajisté hlavní poátek v úsilí, s jakým vláda ta na

cisterciácích vy^nucovala s rozlinými záminkami mimoádné
dávky. Tak byl klášteru sedleckému upen podíl na urbue kutno-

horské, plynoucí patrn z gruntovních nárok kláštera k ásti

dlního pole, a opat donucován, ab}^ si právo to, chce-h je vbec
zachovati, vykupoval nemalými pjkami, což opatrnému finanní-

kovi, jako byl sedlecký Heidenreich, bylo zajisté vci velmi trpkou,

zvlášt když vidl, že z penz, na kláštee tak vydený''ch, bohatnou

páni, dávnou nepiízní a závistí proti cizím klášterníkm se ne-

tající.

Z novjších historik se pokusili nkteíí o obhájení nešastné

vlády Jindichovy proti nelítostnému odsudku Petra Žitavského

1) Listina pro Písek jest zachována jen v pozdjším eském peklade

(Cod. jur. nunic. II. 158), s datem však jist porušeným . Nebo 13. srpna

1308 Jindich népobýval v Praze, nýbrž ve Znojm ;
proto Iza míti za to, že

tu jde o omyl pekladatelv a že listina vskutku náleží do prvních msíc
roku toho.

*) Tak ukazuje na píklad dorsuální poznámka na dlužním zápisu

Jindichov pro pražského mšana Fridlína z íjna 1307, že dlužných 661

hiven nebylo splaceno z urbury, jak bylo slíbeno, nýbrž že si vitel pomohl

k penzm teprve pozdji zabavením nkolika set beek tyrolské sole z Hallul.
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a o dkaz, že její obraz v kronice Petrov jest stranicky zkreslen.^)

Ale jist neprávem. Jindich snad nebyl osobn špatnjším mnohých
svých vrstevník, ale nestail rozhodn na tžký úkol, jehož se

byl podjal, jsa k tomu ovšem od poátku tlaen spíše naléháním

piátel, než vlastní vlí k moci. Naznaili jsme již také, že tragika

jeho panování byla aspo z ásti dsledkem nedostatenosti

vlastních prostedk, s jakou byl vržen do víru boj o korunu

eskou, ale hlavní píinou nezdaru byla pirozená slabost králova.

Dalimilovi jest Jindich lovk dobrý sice, ke kralování však

,,sprostný ', který nemá jiné starosti, ,,jedno že rád, boží muž, syt

býti chtieše", a ironická karakteristika ta souhlasí pln s poznám-

kami i jiných souvkovc, a to jest erfurtský letopisec, jemuž

Jindich byl ve vlád píliš ,,mansuetus", nebo kroniká svételský,

který jej bez rozpak kára z lenivosti ; ze všech tchto úsudk plyne

jeden a týž dojem malomocné neschopnosti, kterou zbraslavský

opat vytýkal tvrzením, že Jindich nebyl sice hošíkvk m, vskutku

však jednáním.

Pii tak malých vlohách vrozených tedy a chabé prosted-

nosti povahové pochopíme, že synu Menhartovu bylo ve vrtkavém

a jemu cizím prostedí eském záhy nevolno a proto vystihl

štýrský veršovec patrn zcela dobe královo postavení na poátku

1) Ze starších to byl zejména Heidemann (Forschungen zur deutschen

Geschichte IX. 471), hlavn o rozbor kroniky zbraslavské se opírající, který

však ve své apologetické sna^e nevytkl dosti drazn, že také jiné prameliy,

jako na píklad letopisci raTíOuští a durynští, o Jindichovi nevaln soudili,

a že on i pozdjší vládou svou v zemích alpských zjevnou neschopnost projevil

(viz o tom na p. Huber, Gesch. Oesterreichs II. 105). Z novjších pak zej-

ména J. Gebauer (Vstník spol. nauk 1908) snažil se dokázati, že vláda Jindi-

chova pinesla do ech nový, pokroilejší ád útování komorního a splácení

dluh královských z dchod urburních místo primitivního zastavování

azcizování statk komorních, za Pemyslovc prý jedin obvyklého. Tvrzení

takové mohl však vysloviti jen, kdo o komorní správ posledních Pe-
myslovc vskutku valn pouen nebyl a celek' vlády Jindichovy nadto

posuzoval jen podle nkolika ojedinlých dokument. Od badatel nme-
ckých bylo takové ukvapené posuzování pomr eských ovšem s ochotou

pijato, jak dosvduje na píklad lánek R. Heubergerv (Mitt. d. Inst*

Erg. IX. 120), kde se odkazem na bádání Gebauerovo výslovn píše, že

finanní hospodáství Menhartovc, tebas se v alpských zemích velmi

špatn bylo osvdilo, v echách bylo ,,imxnerhin ein Fortschritt gegeniiber

dem bis dahin herrschenden primitiven Gebrauch". Kdo zná vskutku

dobu Václava II., pizná, že opak jest pravda.

33*
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roku 1308 tvrd, že Jindich ml tehdy chvíle, kdy zoufal nad

úspchem a chtl znova utéci se z Cech do klidu rodných hor.

Ale i k tomu bylo tíeba vtší odhodlanosti, nežli mu byla osudem

dána, zvlášt když byl k dalšímu setrvání v boji znova a znova

pidržován ráznou rukou cizí.

Vír dobrodružného života zavál totiž v dob té zase do Prahy

muže, který již za posledních Pemyslovc tu býval astým hostem,

Otu Bavorského, nástupce Václava III. na trnu uherském.

Vyváznuv ze zajetí vojvody sedmihradského a nemoha si troufati

nazpt do Bavor ani pies kraj Matouše Trenanského, ani pies

zem habsburské, byl Ota nucen k dlouhé, bludné pouti. Píes

zem Jiího, knížete HaUského, jehož matka byla jeho vlastní

tetou, dostal se konené do Slezska k vévodovi Jindíichovi Hlohov-

skému, kterýžto byl sestrou svou rovnž s Wittelsbachy sešvaken.

Zasnoubiv se v Hlohov s jeho dcerou Anežkou, chvátal odtud

do Cech, a objevil se tu asi v lednu 1308, maje prý ješt dlouhý

vous stižený podle uherského zpsobu.

Již ped zajetím v Sedmihradech byl neklidný kníže ten hlav-

ním podncovatelem spolk v íši elících Habsburkm, jsa si

jasn vdom, že koruny uherské nezíská, dokud jeho soupe,

Karel Neapolský, bude jimi podporován. Trpký neúspch uher-

ského dobrodružství jej nikterak neukhdnil. Naopak; pichází

do Prahy s novými, velkými plány a stále pln dvry, že mu
trosky bývalé eské strany, kolem pán z Gysinku se kupící,

znova ote\Tou cestu do Uher a že pom.ocí jich bude možno dokonce

i Štýrsko válen ohroziti. Proto ml býti pan Jindich z Gysinku

ješt pevnji pipoután k protihabsburské stran satkem svého

syna s dcerou vévody korutanského Oty, a cestou Slezskem nabyl

pak Ota rovnž i pesvdení, že by bylo vhodné a možné také

tamní Piastovce získati k pomoci proti Albrechtovi. Z vypravo-

vání Otakara Štýrského o vcech tch zní takka ozvna hesel

známého manifestu z roku 1278, když se tu vyspravuje, jak Ota

hodlal pesvdit knížata polská, že vítzství krále ímského

v Cechách by pineslo také jim ztrátu svobody a kruté panství

nmecké.

Vskutku se asi snažil a snad se zdarem dosáhnouti pedevším

vyrovnání spor mezi budoucím tchánem svým, vévodou hlohov-

ským, a mladým \Tatislavským vévodou Boleslavem, švakrem
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Jindicha Korutanského, kteí, jak víme, zápasili o ddictví

velkopolské. Aspo neuplatoval v pozdjší dob Boleslav již

nárok svých ve smru tom a náhradou mu bylo Opavsko, jehož

se pozdji vskutku zmocnil a to nepochybn v dohod s koru-

tanským švakrem proti vévodovi Mikuláši, levoboku Pemysla II.

Podle zpráv Otakarových neúnavný Ota vysílal pak z Prahy
poselství až do Sas, jednaje zárove o udržení spolku s Fridrichem

Míšeským a hledaje znova zajištní branné pomoci Eberharda

Virtemberského, jehož zástupcové se v první polovici února 1308

v Praze zase objevili a s králem eským vešli v novou smlouvu,

kteráž nám jest v plném znní zachována a v níž se úkol Oty
Bavorského jakožto plnomocného prostedníka výslovn vy-

týká. Na plných deset let zavazuje se v ní švábský hrab podpo-

rovati proti Albrechtovi a jeho stoupencm krále eského a v pí-

pad jeho smrti i jeho ddice, totiž královnu Annu a její sestry,

Elišku a Markétu, které tu vystupují spolen jako jediné pravé d-
diky zemí eských, kdežto o Anežce, dcei Václava II. z druhého

lože, se zmínka nedje. Eberhard sám hodlal pijeti k ratifikaci

smlouvy do Prahy o píštích velkonocích, dostav za námahu svou

zarueno paušální odbytné deseti tisíc hiven, jejichž splatnost byla

hned pesn stanovena. tyi tisíce mly býti ješt ped píchodem
Eberhardovým pro nho deponovány u pražského mšana Milíuláše

od Vže z rodu Welfovic, kdežto zbývajících šest tisíc mu mlo
býti pozdji vypláceno ve lhtách a na záruky, které by uril

Oto Bavorský, jehožto ,,radou a poízením" smlouva vbec vznikla.

Korutanský král jeví se tu zcela ve vleku dobrodružného Wittels-

bacha, který, upraviv dílo v Praze, chvátal dále do vlastní zem,
kam prý ješt ped koncem února dospl.

Obojí strana tedy, král ímský stejn jako koalice proti nmu
ukutá, chystaly se na jae 1308 k obnovení zápasu, jehož hlavním

jevištm mly zstati nešastné zem koruny eské. O velikonocích

v dubnu 1308 pijel vskutku Ota znova do Prahy, tentokráte

se samým Eberhardem, a pípravy válené byly zajisté v plném

proudu, když zaátkem kvtna vší íší se rozeznla neuvitelná

zpráva o zavraždní krále Albrechta.

Sbíral práv na horním Rýnu s tžkým úsilím spojence a len-

níky k novým bojm, když byl 1. kvtna zrádn ubit mladým
synovcem Janem a jeho druhy v kraji, který byl vlastní kolébkou
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jeho moci rodové, práv tam, kde švýcarské eky Aara, Reusa

a Limaat do roviny vstupují a volnji se rozlévají. Velmocné

postavení prvních Habsburk rozkvetlo s rychlostí vru úžasnou

v krátké dob ticeti let nejen podivuhodnou jejich rázností, nýbrž

také náhlým skonem jejich hlavních soupe
;
pomohla je budovati

stejn záhuba Pemysla II. i Adolfa Nasavského v rytíském

boji, jako neoekávaný konec Václava II. i jeho syna. Ale roku 1307

osud obrátil svou epel proti nim samým a to, aspo podle mínní
mnicha svtelského, prý proto, že se tehdy knžstvo králem

Albrechtem nespravedliv utiskované, pestalo za nho modliti a

Bh se jal navštvovati plém Rudolfovo svým hnvem.

Zemel tak podivn mladý král eský ped Horažovicemi

a nkolik msíc potom ležel i jeho otec bezduch v krvi pímo
pod rodným ,,hnízdem jestáb", strmým Habichtsburkem , nedo-

sáhnuv cíl svých, ke kterým spl s tak neúnavnou prudkostí

a tuhou vlí, v pravd ocelový muž, v jehož prsou jedin nžná
náklonnost k manželce a vlastním dtem znla mkí strunou.

A byla v tom divná hra osudu, že vražedné ostí do jeho hrdla

vetkl vnuk Pemyslv a syn téže eské princezny Anežky,

která pohrdliv vyítala svému bratrovi Václavovi II., že

netouží po korun- císaské, tvrdíc s vášnivým sebevdomím,

kdyby vládla všemu svtu a jen malý kousek zem by panství

tomu se vzpíral, že by dala všechno v sázku, aby i ten získala.

Posledním dvodem k hroznému inu bylo osmnáctiletému

mladíku ovšem hoké zklamání nad soustavným zadržováním

slibovaných statk Kyburských, ale již souvcí letopisci neklamali

se o tom, že to, co váše Janovu stupovalo až k Mlenství, bylo

zklEimání nad ztracenými vtšími vyhlídkami. Hoch chovaný až

do roku 1304 na dvoe pražském, vidl nejprve ve sporné Míšni

své budoucí panství, ale byl rychle zklamán. Rod jeho matky

vymel v Cechách a on cítil, jak praví brabantský pokraovatel

svtové kroniky Martino\y, že jest ,,regno Bohemiae proximior

haeres". Ale ada syn Albrechtových vsunula se zase mezi nho a

eskou korunu ; ve Znojm v lednu 1307 král ímský, udluje jim

všem korouhve lenní, ani slovem nevzpomnl práv Janových

a nyní dospívající princ vidl, jak i jeho otcovský podíl a vnné
statky mateské ve Švábsku propadají zástavám, které žádal

boj o Míše a Cechy ve prospch šastnjších bratranc. Proto
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vzkypla v nm prudká krev matina a bez rozmyslu pozdvihl

ruku proti strýci, vida se odsouzena k doživotní prostednosti

a nedoveda toho snésti.

Byla to sice planá pomluva, když oficiosní letopisec rakouský

v kláštee sv. Kíže psal, že král byl zavraždn úplatkem eských
penz, jimiž prý byli vrahové získání, ale nepiímo to byla pece
eská otázka, utkvlá touha zajistiti korunu Pemyslovc svému
potomstvu, která ukrátila dny Albrechtovy, a v Praze zaznl
pedevším jásot nad hrozným inem ,,junocha šlechetného" .i) Petr

Žitavský kára oste lid ten, který podle nho se radoval nad krutou

smrtí hlavního nepítele království, nevda, jaké jiné horší metly

mu osud chystá; ale vskutku jásot neznl jen v Cechách, nýbrž

i na mnoha jiných místech v íši poznamenali o zesnulém, že ,,ani

náku ani žalu po nm neslyšáno". Vtšina knížat íšských,

svtských i duchovních, oddechla si, jsouc zbavena tvrdé ruky

krále, který s houževnatostí tak znepokojivou budoval monarchii

svého rodu a o jehož cílech nebylo lze ííci, kam až smují. V první

ad ovšem triumfovala koalice stojící v boji s Habsburky.

Fridrich Míšeský, který po nedávné smrti svého bratra

Diezmana spojil ve své ruce tém veškeré nároky domu wettin-

ského, upevuje se nyní znova v Durynsku, pokoÍTije Eisenach,

odkud mu král Albrecht ješt na poátku roku byl zahrozil, a vy-

tlauje rychle habsburské posádky z Osterlandu i Pliseska.

A jeho píkladu následuje i Jindich Korutanský v echách, snaže se

co nejrychleji uceliti panství své jak v království samém, tak

na Morav.

Mladí ddicové Albrechtovi s vévodou Fridrichem a tetím

bratrem Leopoldem v ele octli se tak ovšem na ráz v nejvtší

tísni a pi nejistot, zda se podaí jim zachovati korunu ímskou
a mocné postavení v íši, byli v zemích eských rychle tištni

do málo nadjné defensivy, takže panství Fridrichovo se zaalo

v záptí po zavraždní Albrechtov i na Morav zjevn droliti.

Jest význané, že na píklad od 18. kvtna pi dvoe Jindichov
vystupuje pední pán moravský, Vítek ze Svábenic, dotud komorník

olomoucký, který brzy potom obdržel od Jindicha i dležitý

^) Tak o Janovi piše Dalimil, který i jinde poohvaln naráží na in
Paricidv, dávaje již Pemyslovi od pluhu prorokovati, že po vymení rodu

jeho ,,vnuk pomstí svého dda".
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Úad podkomoský na Morav. A také biskup oloiroucký Jan
opustil tábor rakouského vévody, ímž se ovšem sám dostal do

tžkých spor. Mnozí totiž z jeho manu, s nimiž již ped tíni míval

zlé soudy, zstali pi Fridrichovi, a v kapitule i kléru olomouckém

se utvoila strana rakouská, vedená, jak se zdá, kanovníkem

mistrem Martinem, která odpírala biskupovi zjevn poslušnost,

takže Jan byl nucen sáhati až k rozsudkm, zbavujícím many
lén a neposlušné knze obroí.

Válka vnitní pronikala tak veškerou Moravou, zatím co

král Jindíich hledl užíti nesnází strany protivné pedevším

k tomu, aby ve východních Cechách vytlail rakouské posádky ze

zbývajících mst. Zaátkem ervna vidíme, jak rozbil vojenský tábor

na Kutnohorsku, kde dotud protivníci jeho byli z hradu Pirken-

štejna okolní kraj stále znepokojovali. S pomocí horník kutno-

horských byl po nkterém obléhání hrádek bohatého kverka

vskutku pinucen ke kapitulaci, a Fridrich nebyl s to, posk^iinouti

mu pomoci; a zajisté v touž dobu poet mst, v nichž habsburské

posádky se ješt držely, zmenšil se na nkolik málo ostrvk,
trících beznadjn v kraji, obecn již uznávajícím korutanského

nápadníka.

V té chvíH pak práv ped Kutnou Horou došlo k zajímavé a

význané zmn v dvorské vlád Jindichov. Dotavadní podko-

moí, pan Raimund z Lichtemburka, který od nastoupení Jindi-

chova byl vedl správu komorní, tu ustupuje s úíadu. Pííiny

neznáme; snad nestaila již jeho úvrní síla, aby v napiatých po-

mrech dále financoval vládu Jindichovu a elil obtížím, které

žádaly ruky silnjší. Ze zpráv listinných vysvítá vskutku, že byl

v poslední dob ped tím nejednou nucen na vlastní vrub shánti

tžce potebný peníz,^) a pi koneném potu s králem, který

složili 11. ervna v ležení u Kutné Hory královský kanclé Petr

Angelv a komorní písa Mikuláš, dokázal Raimund, že svých

penz za komorou královskou má již 9042 hiven 1 lot. Dále

patrn jeho úvr nestail a proto vrací úad do rukou králových,

vymiuje si, že mu dlužná suma bude co nejrychleji splacena

z urbury a mince kutnohorské .2)

^) Tak zastavil v kvtnu 1308 nkolik svých vesnic a vesnic bratra Ol-

dicha cisterciákm sedleckým v 1600 kopách.

2) A to nejprve po 200 hivnách týdn a teprv^e až by umoen; dosáhlo

dvou tetin dlužní sumy, zbytek po 100 hivnách, takže podle smlouvy té
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Mžeme býti ovšem jisti, že pan Raimund pi potu tom
sebe nikterak neošidil a spolu jest zjevné, že vlivné místo nepo-

stupoval nikomu, kdo by byl jeho komorní správu podrobil písné
revisi dodatené. Nebo úad podkomoský bére z rukou jeho

píbuzný a pítel zjevný, pan Jindich z Lipé. Obratní Ronovci

patrn nebyli ochotni ztratiti vliv, kterého byli u dvora nabyli;

nestail-li již pan Raimund, sune se na jeho místo bohatší a ješt

bezohlednjší len rodu, který si k nmu cestu byl již ped tím

dobe upravil. Vidli jsme, jak býval pan Jindich z Lipé z ped-
ních opor, ale zárove i vitel královských a jak zištn dovedl

zneužívati svého vlivu; panu Raimundovi sloužil již bhem jeho

úadování za ruitele pi pjkách a byl vyhlédnut i za pípadného
poruníka syn Raimundových. Úad, který byl v tehdejších

pomrech vskutku nejdležitjším pi správ korunní, zstával

tedy v rukou téže skupiny, která krále Jindicha svým vlivem

obklíila, jenže ctižádostivý pán z Lipé, jehož rychlý postup,

od roku 1304 se poítající, jsme mohli sledovati, opt vystoupil

o stupínek výše. Nebo pro jeho postavení bylo vyznaené, že se

nevzdal ani hodnosti nejvyššího maršálka, k níž mu byla vražda

Tobiáše z Bechyn cestu otevela, nýbrž že ji spojil s úadem
podkomoským a tak zvolna dospíval opravdového majordomátu
vedle stísnného krále.

Vc ta byla pak tím dležitjší, ježto se smrtí krále Albrechta

postavení Jindicha Korutanského vskutku zaínalo tak nadjn
polepšovati, že závislost na pánech eských, do níž ho vtiskl boj

s mocí habsburskou, mohla býti snad v krátce stesena. Obracel se

zápas zejm v jeho prospch nejen v zemích eských, nýbrž také

v kraji korutanském, ehož svdectvím byl zejména smír, uza-

vený poátkem ervence 1308 vévodou Otou Korutanským,

bratrem Jindichovým, s dotavadním spojencem Habsburk,
hrabtem gorickým.

Habsburští bratí, Fridrich a Leopold, jimž pipadla nesnadná

úloha zachrániti ze spletitého ddictví a nárok, po otci na n tak

náhle pešlých, co se zachrániti dalo, poznali tu asi rychle, že od

boje o korunu eskou dlužno zatím stejn upustiti, jako od boje

to panství durynsko-míšeské. Jevila se jim právem vcí dleži-

odcházející ministr byl nucen nejmén pt tvrtí roku poshovti, než dosáhl

plné náhrady svých záloh.
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tjší pée o starší državu rodovou a pokus o zachování koruny

ímské, jejíž ztráta nesla s sebou zlá nebezpeí, jak již jednou,

roku 1292. zkušenost byla ukázala. V této nálad stal se tedy smír

jejich s Jindiichem Korutanskýin rychle možným.

Již nkdy v ervenci bylo uzaveno pedbžné pímí, které

nr.lo zastaviti drobný boj v Cechách doznívající a zachrániti zbýva-

jící skupiny habsburských stranník ped úplným vykrvácením.

Dovídáme se sice, že nebylo ádn zacho^•áno, ale ani konený
rrír nedal na sebe dlouho ekati. V srpnu 1308 dlí Jindich Koru-

tanský hned od poátku msíce ve Znojm, vhodném k pímému
jednání s rakouským sousedem; zda také Fridrich tam pišel

osobn, není jisto, ale vskutku 14. srpna v mst byla zpeetna
smlouva, kterou byla válka o zem eské ,,gentzlich vericht,

versiint und vertaiding'.

Kdo ml o sjednání nesnadného traktátu hlavní zásluhu,

nevíme ; zdá se však, že na nm ml podstatný podíl bývalý rádce

a podkomoí Václava II., pan Purkart z Magdeburka, vcí eských
tak dokonale znalý a zárove dvry Habsburk požívající.

Urité zprávy o podmínkách míru nám dává jen list smluvný

krále Jindicha, v originálu zachovaný ; kronika zbraslavská, jinde

tak hovorná, nemá o .dležité vci té ani slova, nejlepší svdectví

jak nedostatený byl vskutku politický obzor jejího pvodce.

Smlouvou znojemskou vzdával se tedy vévoda Fridrich úpln
a na vky veškerých práv k echám a Morav, a již jich byl nabyl

vlí krále ímského, svého otce, ddictvím po zemelém bratru

Rudolfovi nebo uznáním pán a m.st eských i moravských.

Sliboval, že vydá Jindichovi do trnácti dn všechna msta jeho

stranou v zemích eských ješt hájená a zavázal se dokonce po-

rrocí 300 rytí pispti k pokoení tch, která by do konce záí

smlouv vzdorovala. Pi tom se však mlo habsburskjon stoupen-

cm dostati všude plné amnestie ; léna, statky a obroí duchovní

jim mla býti \Tácena a zachována, královna vdova Alžbta, se-

dící tehdy v Klosterneuburce pod ochranou rakouského švakra,

mila si zachovati své vdovství neztenené i vnná msta v Ce-

chách, a rovnž i svobody, udlené mstm tm za krále Rudolfa,

mly zstati v platnosti^) ; naproti tomu vzal král Jindich Korutan-

^) Také o vj^bavení zboží, zastavených Fridrichem v zemích eských,

a o splácení dluh králem Albrechtem v mstech tamních uinných a asi
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ský na sebe závazek, že splatí do dvou let dotavadním-u soupeovi

svému vysoké odškodné 45 tisíc hiven pražských ve lhtách
pesn urených a jako záruku ponechá v rukou jeho adu pevných

msta míst, jež budou pak postupn \Tácena podle poadu ui-

nných splátek.

Výpoet mst tch není nezajímavý. Byla to pedevším msta
a hrady, kterých Habsburkové dobyli v Krasku a ve vindickém

krajišti, a ze smlouvy vysvítá, že Jindich nebyl neochoten zboží

ta jim vbec prodati k ulehení svých závazk, svolí-li k tomu
jeho bratr Ota. Další skupina zástav pak záležela v korutanských

rrstech Celovci, Sv. Vítu a Volkermarktu a konen tu byla i sku-

pina držav m.oravských, pi níž jest význané, že nebyly to snad

zbytky oblasti, která se byla Fridricha v boji pidržela, nýbrž na-

opak msta, která dotud stála pi stran korutanské, pedevším

Jihlava se svým obvodem dlním a Znojmo, nadto pak i Ivanice,

Podivín, Pohoelice a hrad Veveí, vesms s dotavadním píslu-

šenstvím.

Snad byla tu vybrána schváln místa, kde nebylo habs-

burské klientely a jejichž nálada byla králi eskému zárukou proti

trvalému zcizení a odepení postupu po splacení zástavních penz,

proti emuž ostatn ochranu dávala také nkterá smluvní ustano-

vení, hledící k správ tchto zástav. Rakouský vévoda sml sice sá-

zeti do mst své purkrabí z kruh pán štýrských nebo rakouských,

ale purkrabí ti mli složiti králi eskémm písahu na vydání místa,

jakmile bude vyplaceno. A dležito jest, že písahu tu nebylo jim

skládati jen králi Jindichovi, nýbrž také ,,den lantherren".

Panstvo eské tedy vystupuje tu vedle krále jakožto rovnoprávný

podílník státního zájmu a suverennity eské a pedstava ta pro-

niká vbec vší smlouvou, takže jejímu duchu pln odpovídalo,

když vedle peet královské své peet pivsili jako zástupcové

panstva i pan Jindich z Rožmberka, Jindich z Lipé, Albrecht

ze Žeberka, Heyman z Dube mladší, Raimund z Lichtemburka,

Jan z Vartemberka, Vítek z Landštejna, Zdeslav ze Šternberka

a Vítek ze Švábenic.

Rakouský vévoda vdl dobe, že král Jindich není vskutku

pánem v Cechách, nýbrž že lví podíl na moci veejné tam náleží

dvanácti tisíc hiven dosahujících, jakož i o jiných menších otázkách místního

nebo osobního rázu má zajímavá smlouva ta ustanovení podrobná, jichž tu

však neteba se dotýkati.
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panstvu, a proto žádal jejich výslovného pistoupení k smlouv,

kterou se sice vzdával smlé nadje životní, ale která mu mla
poskytnouti aspo možnost, aby snáze spoádal tíživé závazky se

všech stran na doléhající.

Byl to vlastn truchlivý konec smlého nábhu. Plných pt
let se bylo obracelo usilování rodu habsburského k zemím koruny

eské, nejprve za zlomením vzrostlé moci Pemyslovc a pak za

jejich poddním ; úporný boj vyžádal ohromného potu obtí

a strávil i život Albrechtv i jeho nejstaršího syna, a nyní bylo

se synm -krále ímského spokojiti s tím, mohli-li eským stíbrem

aspo z ásti uhraditi tžké náklad}', na boj vynaložené. Ale také

eské zem vycházely ze zápasu s hroznou pohromou. Velmocenský

rozlet jejich do kraj polských, míšeských i uherských byl ochro-

men a slavená síla koruny eské byla vážn otesena vnitním

roz\Tatem, který podporoval rozpínavost panstva i mst a posi-

loval neodvratn vítzství stavovských živl nad jednotící mocí

panovníkovou, položenou do rukou zjevn neschopných.
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lost 107: pomr k mnišstvu a asketické sklony 108; ctižádostivé sebe-

vdomí 110; milovnost nádherj-, umlecký zájem 111 ; minnesang a literární

družina 113; erotický život 115 ; protikladné nálady dokladem jemné ostru-

nnosti duševní 116; všestranná zvídavost vdecká 119; záliba ve vdách
právnických, právo horní 121 ; svízelnost pomr eských pi poátku
vládv Václavovy 124; trvalý zápas se vzrostlou mocí panskou 125.

Panstvo eské v 13. vku 126; pán, župan a župa 127 ; feudální základ

župních ád eskvch v dob knížecí 129; zemská beneficia a jejich držitelé

132; odlišnost staršího županstva od pozdjší šlechty, stavovsky vy-

hranné 137; píiny nedokonalého vývoje feudalismu u nás 139; Ntzství

svobodné ddiny nad statkem služebn}Tn 140; vývoj svobod zemských 141

;

obmezení zvle panovnické 142; t. zv. iura Conradi 143; zvj-k zemský

a zmnný ráz soud provinciálních 145; vliv nových svobod na percd
županstva v panstvo 147. Latifundia na pd kolonisaní 148; jejich vý-

prosný pvod 149; základ moci panské v obratném užití hospodáského

pevratu 150; význam hrad 153; zbrojné družiny a ministerialita 155;

závodní o úady zemské 159; jejich kumulace a zcizování služebných

statk 160 ; dvr královský a vláda ústední 161 ; velmožné postavení ped-
ních pán 163; jejich styky- s cizinou 164; píbuzenské svazky se šlechtou

íšskou 165; cizí živly v panstvu eském 167; pomr panstva k otatnímu

zemanstvu 169.

Nebezpeí vzrostlé moci panské pro korunu 170; zápas principu mo-

narchického s oligarchick<-m 171 ; obranné prostedky moci královské a její

..dominium speciále" 172; oblast moci komorní 173; opora o duchoven-

stvo 174; trvalý vzriist majetku církevního v echách 175; rznotvámost

duchovní spolenosti v 13. vku a její \Tiitní spory 177 ; pomr k svtskému
panst\-u 180; obrana proti útiskm; ministerialita a manství ústav du-

chovních 183; vojtství 184; utíkání se do ochrany pano\-níkovy 185; krá-

lovské pmování nad temporaliemi církevními a zisky z toho komoe ply-

noucí 186 ; zápas mezi panstvem a korunou na nové , složitjší základn 189.

Zptnýpohled na dobu Václava I. 190 ; zápas let 1247—1249 a \-itzst\'í

královo 191; nová bern obecná 192; pomr Pemysla II. Otakara k pan-

stvu eskému 193 ; výchovné snalij- královy 194 ;
jeho revindikaní úsilí 195

;
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soutž na poli kolonisaním 197; pée o mír zemský a regál horní 198;

novotáství na poli zákonodárném 199; ídkost úelné legislace ve stedo-
vku 200 ; Pemyslv pokus o nový svod práva zemského 202 ; zízení soudu
zemského 204; pímr k parlamentu paížskému 205; pvodní ráz soudu
beneficiár pražských 207 ; slouží více korun než zájmm stavovským 208

;

jeho souvislost se soudnictvím mst?kým ; vznik desk zemskvch 209; do-
mnlé zízení k^ajú Pemyslem II. 210; innost a postavení villik krá-

lovských 211; infamaní innost konšel mstských 213; význam mst
pro správu království 214. Nevle panstva proti králi 215; povstání Vít-

kovc a jiných velmož 216; spor o jejich pokoení a pád Pemyslv 217.

Kritická chvíle a nebszpeí rozvratu 218 ; souinnost panstva pi uklid-

nni zem 219; význam vci té pro další vývoj ústavní 220; pozemštní
soudu pražskélio a upsvnní obce zemské 221 ; vzájemná souperstva skupin
panských a doba moci Závišovy 222 ; pád Závišv a vliv zmatk tch na
vývoj Václava II. 223; jeho nedvra k velmožm eským a povolání
Arnolda Bamberského 225 ; nový režim ; vztahy královy k soupeícím
skupinám panským 226 ; revindikace zboží komorního 228 ; dvrníci královi

z domácí šlechty 229 ; vznešení duchovní nmetí v rad královské 231

;

Petr z Aspeltu 233; jiní dvoané duchovní 236; Gozzo Orvietský 237;
zvláštní postavení ádu cisterciák 238 ;

jeho pevná organisace a nm.ecký
ráz eské odnože 239; Heidenreich Sedlecký a Konrád Zbraslavský 241.

Námezdné rytístvo nmecké v službách Václavových 243; význam úadu
podkomoského 244 ; Purkart purkrabí Magdeburský podkomoím 247. Pí-
sežná rada dvorská 248 ;

podíl k álv na správ ústední 249 ; podobnost vlády
jeho s vládou Filipa IV. Francouzského 251 ; absolutistické sklony a nové
pochopování úkol monarchie 252 ; snahy o zvtšení pravomoci korunní
vi soudu zemskému 253 ; plán soustavné kodifikace platného práva
v Cechách 254; podobné zjevy v jiných zemích 255; zásadní odpor panstva

256; snaha o zízení vysokého uení v Praze 257; pée o ,,dominium speciále"

a pi-ávo horní 258 ; podíl na bohatství církevním 260 ; pée o rozkvtmst 261

;

dchody z mst plynoucí 264; statky komorní 266; nájmy villikani 267;

správa berní 269 ; urbura 270 ; úv královský a nesnáze správy komorní 271

;

podíl patriciátu na ní 273; vzrst sebevdomí pedních mšan 274.

Celkový ráz vlády Václava II. 275; jeho popularita 276; probuzení

národního vdomí eského zvlášt v knžstvu 277; vliv nmecké kolo-

nisace na vc tu 278; poátky národního písemnictví a projevy slovanské

vzájemnosti 279; protinmecká nálada v spolenosti laické 280; význam
vlády Václava II. v tomto smru 282.

III. Koruna polská a uherská.

Roztíštnost Polska v 13. vku 284; nadje na obnovení národní

jednoty 285; polská otázka v politice Pemysla II. 286; jeho pomr k íši

ímské289 ; manifestkrálv k Polákm 290; zmnný postup Václava 1 1. 292;

získání Krakovská 293; poslání Alexiovo do íma 294; jeho nezdar a koru-

novace Pemysla Velkopolského 295; odpor Václavv proti tomu 296;
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Vladislav Lokýtek 297; využití jeho nesnází Václavem II. 300; smlouva
v KlQce 301; duchovenstvo velkopolské proti Lokýtkovi 302; nabídka

koruny polské králi eskému 303; pomr Václavv k íši nmecké 304;

Albrecht mu dává Polsko v léno 306 ;
pípravy k tažení do Hnzdenska 307 ;

zasnoubení s Rejkou 308; rychlý úspch válený 310; pomry pomoanské
311; korunovace v Hnzdn 312; protinémecká nálada v Polsku 313;

ráz eského panství v zemích polských 315; oblast pímé vlády a pomr
k Piastovcm 316; eští starostové v Polsku 318; jejich poet a osob-

nosti 320; zpsob jejich vlády 323; pomry hospodáské a rozšíení groš
oražských 325; vyhlídky eského panství v Polsku 326.

Stát uherský a eský v 13. vku 328; rozvrat pomr v Uhrách 329;

nastoup2ní krále Ondeje 331; zápas o korunu s Anjouovci 332; uherská

politika Bonifáce VIII. 333; znenáhlé upevnní mcci Ondejovy 334;

alUance s Habsburky a Pemyslovci 335; eho Bodod 336; smrt Onde-
jova 337; bavorská kandidatura 338; nabídka koruny eskému následní-

kovi 339 ; úvahy o ní na dvoe eském 340 ; volba Václavova a poselství do

Brna 344 ; uvítání v Hodonín 345 ; Matouš Trenanský 346 ; korunovace 347 ;

dojem v Evrop 348.

Poátky eské vlády v Uhrách 349; papežský legát Mikuláš 350;

jeho první zp:ávy z Uher a odpov papežova 351 ; legát v Budíne a pokus

o smírnou dohodu 352; pomr Bonifáce VIII. k Václavovi II.; útk le-

gátv z Baiína 354; poslání Oldicha z Pabnic do íma 355; odpov
papežova 336; otázka koruny polské 357; útok strany neapolské na Budín

358 ; úchvaty Matouše Trenanského 359 ; zmatenost pomr uherských 360.

IV. Proti papeži a králi ímskému.

Král Albrecht a Václav II. 361; Albrechtv odpor prcti eíkértu

panství v Uhrách 362; marné pokusy o smír a spolek s papežem 363; pcmr
Bonifáce VIII. k Francii 365; jeho zjitení 367; zmnná situace po míru

sicilském 368; dohoda mezi Albrechtem a Bonifácem VIII. 370; spolek

moci papsžské a císaské proti Francii a králi eskému 371; rozhodnutí

papežské o uherské korun 372; pohržky Francii a jejím spojencm 373;

vyjednávání eského dvora S Albrechtem 374; tajná smlouva Václava II.

s Filipem Sliným 375; sebedvra eského ki-ále 377; obvinní prcti Boni-

fácovi VIII. 378; hledání spojenc v Nmcích 379; spolek s rodem brani-

borským 380; pomry slezské 381; uskutenní satku s Rejkou 382;

slavnosti svatební 382; pochybnost spolku s Fi'ancií 385; katastrofa Boni-

fáce VIII. 386; její následky pro eskou politiku 387; poslední pokus

o smír s Albrechtem 388; požadavky krále ímského 389; eká odpov 390;

nezdar jednání 391.

Pípravy Albrechtovy; achtování krále eského 392; pomoc uherská

a sbírání vojska v zemích alpských 393; jednání o pomoc íšskou 395;

rytíské námezdnictví nmecké 397 ; náklad na válku a nekáže finanní 399

;

eské verbování v íši 400 ; otesení eského panství v Uhrách 401 ; Václav II.

tam táhne s vojskem 402; dobytí Ostihom 403; setkání se synem v Bu-
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dín 404; rakouský vpád na Moravu 405; ústup Václavv z Uher a jeho

následky 406. Prtahy zbrojení Albrechtova 408; spojení vojsk rakou-

ských a uherských 409 ; druhý vpád do Moravy a jeho hrzy 410 ; schzka
v Cmuntu 412; poátek tažení eského 413; postavem Václavovo; návrat

Lokýtkv do Polska 414; hotovost zemská a nedvra Václavova k vel-

možm 415 ; obranná strategie eská 416 ; Albrecht ped Kutnou Horou 417

;

Jindich z Lipé 419; Albrecht marn oekává bitvu 420; jeho ústup z ech
421; neúspch tažení 422.

V. Konec Pemyslovc a smrt Albrechtova.

Sklíenost krále ímského 423; jeho zadluženosta spor s Otou Bavor-

ským 424; finanní nesnáze krále Václava 425; správa komorní v rukou
florentských penžník 426; jejich mocné postavení 427 ; vzrst sebevdomí
panstva eského za války 428; nové jednání s Francií 429; Ota Bavorský
v echách 430 ; spojení s vévody korutanskými 431 ; nemoc Václava II. 432

;

jednání o smír s Albrechtem 433 ; pée o urovnání domácích vcí eských 434

;

slavnostní landfríd 436; smrt kiálova a poheb 437.

Následky smrti královy 438 ; obavy ped vymením rodu 439 ; osobnost

Václava III. 440; zmna zpsobu vládního v echách 441; vzrostlý vliv

panstva na dvoe královském 442; Petr z Aspeltu a Petr Angelv 443

divoké hospodáství mladého krále 445 ; nestoudné výprosy dvoan 446

Raimund z Lichtemburka 447; dojednání míru s králem ímským 448
výsledky boje 449; vci uherské 450; abdikace Václavova v Uhrách a její

pozadí 451; satek s Violou Tšínskou 453; satek Jindicha Korutan-
ského s princeznou Annou 454; úpadek moci eské v Polsku 455; obranná
opatení Václavova 456 ; ohrožení Krakova 457 ; zemská hotovost a obrat

v jednání Václavov 458 ; vliv patriciátu a opat cistercských; ,,Thronus
regis" 459 ; vražda olomoucjcá 460 ; domnnky, k ní se pojící 461 ; její djinné
následky 462.

Dojem v echách 464 ; nepokoj v zemi a bezuzdnost pán 465 ; ddická
práva Pemysloven 46.6 ; nadje Jindicha Korutanského 467 ; rok volební

a úast mšanstva pi nm 468 ; kandidatura habsburská 469 ; volba Jindi-
chova 470; Albrecht vj^týká práva íšská 471 ; vpád do ech a bezmocnost
Jindichova 472; pechod pán eských na stranu habsburskou 473; útk
Jindichv 474 ; jednání Albrechtovo s echy ped novou volbou v Praze 475

;

pomr ech k íši 476; jednání o satek Rudolfv a vci polské 477; volba
a satek s Rejkou 478.

Úspch moci habsburské 479 ; výpad do Osterlandu 480 ; nová úprava
panovnické posloupnosti v echách; schze znojemská 481; její dojem
v echách 482; neoblíbenost Rudolfova; jeho osobnost 483; opatrné
hospodáství; splácení dluh a výplaty zástav 484; nespokojenost
eského panstva 485 ; odpor v jihozápadních krajích eských ; Vilém Zajíc
z Valdeka 486 ; íšští odprci moci habsburské 487 ;

pokus o jejich úplné
zdolání 488 ; smrt krále Rudolfa 489 ; její doasné zatajení a jednání o vy-
dání Zvíková 490.
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Fridrich Rakouský na Morav 491
; jeho jednání s panstvem morav-

ským 492 ; dojem smrti Rudolfovy v echách 493 ; volební jednání v Praze
;

vítzství strany korutanské 494 ; návrat Jindichv do ech 495
;
jeho

obranná opatení 496 ; závislost na pomoci panstva 498 ; cena jednotlivých

pístup 499 ; spolek s Fridrichem Míšeským 500. Král Albrecht táhne

do ech 601 ; obtíže postupu 502 ; marné obléhání Hory Kutné 503 ; získání

vnných mst 504; ústupky jim zajištné; op-né body habsburské
moci v echách 605 ; Znojmo 606 ; bilance zápasu 507 ; nesnáze postavení

Albrechtova ;
postup moci francouzské v íši 608 ; nutnost úspchu

v echách 609; drobná válka zimní; porážka Šváb u Opona 610;

vratké postavení Jindichovo v echách 611; ústupky vynucené biskupem

Janem a Jindichem z Lipé 612 ; poklesání moci královské a rozvrat hospo-

dáství státního 613 ; neschopnost Jindichova 514 ; Ota Bavorský

v echách 616; smlouva s Eberhardem Virtemberským 617; vražda

Albrechtova 518 ; její dosah a souvislost s otázkou eskou 619; nesnadné

postavení Habsburk; úspchy Jindichovy 620; zmna v úad pod-

komoském v echách ; rostoucí vliv Jindicha z Lipé 621
;
pímí

s Habsburky a smlouva znojemská 622; její podmínky a význam 623.
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